




یماظن هسمخ 

: هدنسیون

یماظن فسوی  نب  سایلا 

: یپاچ رشان 

یطخ هخسن 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یماظن 21هسمخ 

باتک 21تاصخشم 

21یفرعم

نیریش 22ورسخ و 

زاغآرس 22شخب 1 - 

نالسرا لزق  نیدلارفظم  هاش  حدم  رد  22شخب 10 - 

گرم زا  سپ  یگدنز  هرود  ندرک  دای  رد  28شخب 100 - 

اوه نیمز و  یگنوگچ  28شخب 101 - 

لادتعا هار  زا  یتسردنت  ساپ  رد  28شخب 102 - 

مسج زا  ناج  نتفر  یگنوگچ  29شخب 103 - 

لوا دبوم  لیثمت  29شخب 104 - 

مود دبوم  لیثمت  29شخب 105 - 

موس دبوم  لیثمت  29شخب 106 - 

مراهچ دبوم  لیثمت  30شخب 107 - 

مرکا ربمغیپ  توبن  رد  30شخب 108 - 

هتکن لهچ  اب  هنمد  هلیلک و  زا  هصق  لهچ  نتفگ  31شخب 109 - 

باتک نیا  شهوژپ  رد  37شخب 11 - 

یماظن میکح  یئارس  زردنا  تمکح و  41شخب 110 - 

ورسخ راک  ماجنا  هیوریش و  تفص  42شخب 111 - 

ار ورسخ  هیوریش  نتشک  49شخب 112 - 

ورسخ همخد  رد  نیریش  نداد  ناج  53شخب 113 - 

نیریش ورسخ و  هناسفا  هجیتن  63شخب 114 - 

دیوگ دمحم  دوخ  دنزرف  تحیصن  رد  64شخب 115 - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ار مرکا  ربمغیپ  ورسخ  ندید  باوخ  رد  64شخب 116 - 

ورسخ هب  ربمغیپ  نتشبن  همان  69شخب 117 - 

ربمغیپ جارعم  74شخب 118 - 

باتک متخ  زردنا و  78شخب 119 - 

قشع رد  دنچ  ینخس  86شخب 12 - 

ار یماظن  میکح  هاش  لرغط  ندرک  بلط  89شخب 120 - 

ناولهپ ناهج  دمحم  نیدلا  سمش  گرم  رب  فسأت  99شخب 121 - 

باتک مظن  رد  يزیگنا  رذع  101شخب 13 - 

نیریش ورسخ و  ناتساد  زاغآ  106شخب 14 - 

زمره تسایس  رازغرم و  رد  ورسخ  ترشع  110شخب 15 - 

ردپ شیپ  ار  ناریپ  ورسخ  نتخیگنا  عیفش  112شخب 16 - 

ار ناوریشونا  شیوخ  ياین  ورسخ  ندید  باوخ  هب  114شخب 17 - 

زیدبش نیریش و  زا  روپاش  ندرک  تیاکح  116شخب 18 - 

نیریش بلط  هب  نمرا  رد  روپاش  نتفر  124شخب 19 - 

يراب دیحوت  رد  127شخب 2 - 

لوا راب  ار  ورسخ  تروص  روپاش  ندومن  130شخب 20 - 

مود راب  ار  ورسخ  تروص  روپاش  ندومن  133شخب 21 - 

موس راب  ار  ورسخ  تروص  روپاش  ندومن  134شخب 22 - 

روپاش ندش  ادیپ  138شخب 23 - 

نیادم هب  وناب  نیهم  دزن  زا  نیریش  نتخیرگ  148شخب 24 - 

راس همشچ  رد  ار  نیریش  ورسخ  ندید  155شخب 25 - 

نیادم رد  ورسخ  يوگشم  هب  نیریش  ندیسر  167شخب 26 - 

نیریش يارب  کشوک  ندرک  بیترت  169شخب 27 - 

وناب نیهم  دزن  نمرا  هب  ورسخ  ندیسر  172شخب 28 - 

روپاش ندمآ  زاب  ورسخ و  مزب  سلجم  174شخب 29 - 

تخانش قیفوت  رظن و  لالدتسا  رد  180شخب 3 - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


نیریش بلط  هب  راب  رگید  روپاش  نتفر  184شخب 30 - 

ردپ گرم  زا  ورسخ  یهاگآ  189شخب 31 - 

ردپ ياجب  ورسخ  نتسشن  تخت  رب  192شخب 32 - 

وناب نیهم  شیپ  ار  نیریش  روپاش  ندروآ  زاب  194شخب 33 - 

نیبوچ مارهب  زا  ورسخ  نتخیرگ  195شخب 34 - 

هاگراکش رد  نیریش  ورسخ و  ندیسر  مهب  197شخب 35 - 

ار نیریش  وناب  نیهم  نداد  دنگوس  زردنا و  200شخب 36 - 

نیریش ورسخ و  شیع  راهب و  تفص  207شخب 37 - 

هاگمزب رد  ورسخ  نتشکریش  210شخب 38 - 

نارتخد روپاش و  نیریش و  ورسخ و  نتفگ  هناسفا  212شخب 39 - 

نتساوخ شزرمآ  216شخب 4 - 

رتخد هد  یئارس  هناسفا  219شخب 40 - 

وا ندش  عنام  نیریش و  زا  ورسخ  ندیبلط  دارم  226شخب 41 - 

میرم اب  وا  دنویپ  مور و  هب  نتفر  نیریش و  شیپ  زا  ورسخ  نتفر  مشخ  هب  241شخب 42 - 

مارهب نتخیرگ  مارهب و  اب  ورسخ  گنج  244شخب 43 - 

مود راب  نئادم  هب  ورسخ  نتسشن  تخت  رب  250شخب 44 - 

ورسخ یئادج  رد  نیریش  ندیلان  254شخب 45 - 

ار نیریش  وناب  نیهم  ندرک  تیصو  260شخب 46 - 

وناب نیهم  ياج  رب  یهاشداپ  هب  نیریش  نتسشن  264شخب 47 - 

نیبوچ مارهب  گرم  زا  ورسخ  یهگآ  268شخب 48 - 

ورسخ یئارآ  مزب  274شخب 49 - 

ملسو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تعن  رد  275شخب 5 - 

( دبراب نحل  یس   - ) 277شخب 50

نیریش زا  میرم  شیپ  ورسخ  ندرک  تعافش  281شخب 51 - 

نیریش بلط  هب  ار  روپاش  ورسخ  نداتسرف  285شخب 52 - 

داهرف قشع  زاغآ  301شخب 53 - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


نیریش قشع  زا  داهرف  ندرک  يراز  309شخب 54 - 

داهرف قشع  زا  ورسخ  نتفای  یهاگآ  314شخب 55 - 

داهرف راک  رد  ورسخ  ندز  يار  315شخب 56 - 

داهرف اب  ورسخ  هرظانم  318شخب 57 - 

وا يراز  داهرف و  ندنک  هوک  323شخب 58 - 

يو بسا  ندش  طقس  نوتسیب و  هوک  هب  نیریش  نتفر  334شخب 59 - 

باتک مظن  هقباس  رد  337شخب 6 - 

رکم هب  داهرف  نتشک  داهرف و  دزن  نیریش  نتفر  زا  ورسخ  یهاگآ  340شخب 60 - 

سوسفا هب  نیریش  هب  ورسخ  همان  تیزعت  349شخب 61 - 

هارفا داب  هار  زا  ورسخ  هب  نیریش  همان  تیزعت  میرم و  ندرم  353شخب 62 - 

ورسخ هب  نیریش  همان  ندیسر  359شخب 63 - 

ورسخ شهد  داد و  تفص  361شخب 64 - 

ار یناهپسا  رکش  فاصوا  ورسخ  ندینش  366شخب 65 - 

يو ندرک  يراز  نیریش و  ندنام  اهنت  380شخب 66 - 

راکش هناهب  هب  نیریش  رصق  يوس  ورسخ  نتفر  388شخب 67 - 

نیریش اب  نتفگ  نخس  ار و  نیریش  ورسخ  ندید  397شخب 68 - 

ار ورسخ  نیریش  نداد  خساپ  399شخب 69 - 

نالسرا لرغط  شیاتس  رد  403شخب 7 - 

ار نیریش  ورسخ  نداد  خساپ  407شخب 70 - 

ار ورسخ  نیریش  نداد  خساپ  411شخب 71 - 

ار نیریش  ورسخ  خساپ  415شخب 72 - 

ورسخ هب  نیریش  نداد  خساپ  419شخب 73 - 

ار نیریش  ورسخ  نداد  خساپ  425شخب 74 - 

ار ورسخ  نیریش  نداد  خساپ  429شخب 75 - 

ار نیریش  ورسخ  خساپ  435شخب 76 - 

ار ورسخ  نیریش  نداد  خساپ  440شخب 77 - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


نیریش رصق  زا  ورسخ  نتشگزاب  445شخب 78 - 

ورسخ نتفر  زا  نیریش  ندش  نامیشپ  452شخب 79 - 

زگدلیا نبدمحم  رفعجوبا  نیدلا  سمش  مظعا  کباتا  شیاتس  462شخب 8 - 

نیریش نابز  زا  اسیکن  نتفگ  لزغ  467شخب 80 - 

ورسخ نابز  زا  دبراب  نتفگ  دورس  469شخب 81 - 

نیریش نابز  زا  اسیکن  نتفگ  دورس  471شخب 82 - 

ورسخ نابز  زا  دبراب  نتفگ  دورس  473شخب 83 - 

نیریش نابز  زا  اسیکن  نتفگ  دورس  477شخب 84 - 

ورسخ نابز  زا  دبراب  نتفگ  لزغ  479شخب 85 - 

نیریش نابز  زا  اسکین  نتفگ  دورس  482شخب 86 - 

ورسخ نابز  زا  دبراب  نتفگ  دورس  485شخب 87 - 

هاگرخ زا  نیریش  ندمآ  نوریب  488شخب 88 - 

نئادم هب  رصق  زا  ار  نیریش  ورسخ  ندروآ  493شخب 89 - 

سوب نیمز  باطخ  497شخب 9 - 

نیریش ورسخ و  فافز  501شخب 90 - 

شناد داد و  رد  ار  ورسخ  نیریش  زردنا  513شخب 91 - 

دیما گرزب  ورسخ و  باوج  لاوس و  515شخب 92 - 

شبنج نیلوا  515شخب 93 - 

کلف یگنوگچ  515شخب 94 - 

بکاوک مارجا  516شخب 95 - 

داعم ءادبم و  516شخب 96 - 

ناهج زا  نتشذگ  516شخب 97 - 

ناج ياقب  رد  517شخب 98 - 

باوخ رد  دبلاک  رادید  یگنوگچ  رد  517شخب 99 - 

نونجم 517یلیل و 

هدنیاشخب دزیا  مان  هب  517شخب 1 - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوخ ناگتشذگ  زا  یضعب  ندرک  دای  525شخب 10 - 

ناتساد زاغآ  534شخب 11 - 

رگیدکی هب  نونجم  یلیل و  ندش  قشاع  539شخب 12 - 

نونجم قشع  تفص  رد  543شخب 13 - 

یلیل يراتساوخ  هب  نونجم  ردپ  نتفر  547شخب 14 - 

یلیل قشع  رد  نونجم  ندرک  يراز  551شخب 15 - 

هبعک هناخ  هب  ار  نونجم  ردپ  ندرب  558شخب 16 - 

ار نونجم  ردپ  نداد  دنپ  565شخب 17 - 

تیاکح 570شخب 18 - 

یلیل لاوحا  رد  572شخب 19 - 

ص)  ) مرکا ربمغیپ  تعن  582شخب 2 - 

ار یلیل  مالس  نبا  يراتساوخ  588شخب 20 - 

نونجم هب  لفون  ندیسر  590شخب 21 - 

یلیل هلیبق  اب  لفون  ندرک  گنج  597شخب 22 - 

لفون اب  نونجم  ندرک  باتع  602شخب 23 - 

مود راب  لفون  ندرک  فاصم  604شخب 24 - 

ار ناوهآ  نونجم  ندیناهر  610شخب 25 - 

غاز اب  نونجم  نتفگ  نخس  617شخب 26 - 

یلیل هاگرخ  رد  ار  نونجم  نزریپ  ندرب  620شخب 27 - 

مالس نبا  هب  ار  یلیل  ردپ  نداد  624شخب 28 - 

یلیل ندرک  رهوش  زا  نونجم  یهاگآ  630شخب 29 - 

شنیرفآ ثودح  رد  عطاق  ناهرب  639شخب 3 - 

دنزرف ندید  هب  نونجم  ردپ  نتفر  646شخب 30 - 

ار نونجم  ردپ  ندرک  عادو  654شخب 31 - 

ردپ گرم  زا  نونجم  یهاگآ  658شخب 32 - 

عابس شوحو و  اب  نونجم  سنا  662شخب 33 - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاعت يادخ  هاگرد  هب  نونجم  ندرک  شیاین  669شخب 34 - 

نونجم هب  یلیل  همان  ندیسر  675شخب 35 - 

یلیل خساپ  رد  نونجم  همان  686شخب 36 - 

وا ندید  هب  نونجم  لاخ  يرماع  میلس  ندمآ  692شخب 37 - 

ار نونجم  ردام  ندید  696شخب 38 - 

ردام تافو  زا  نونجم  یهاگآ  700شخب 39 - 

باتک مظن  ببس  702شخب 4 - 

ار نونجم  یلیل  ندناوخ  709شخب 40 - 

یلیل دزن  نونجم  ندناوخ  لزغ  714شخب 41 - 

نونجم اب  يدادغب  مالس  ندش  انشآ  719شخب 42 - 

یلیل رهوش  مالس  نبا  نتفای  تافو  726شخب 43 - 

یلیل نتشذگ  رد  نازخ و  ندیسر  تفص  731شخب 44 - 

یلیل هضور  رب  نونجم  تافو  739شخب 45 - 

هاشناورش مان  هب  باتک  متخ  743شخب 46 - 

رهچونم نب  ناستخا  هاشناورش  حدم  رد  746شخب 5 - 

سوب نیمز  باطخ  752شخب 6 - 

هاشناورش دنزرف  هب  شیوخ  دنزرف  ندرپس  754شخب 7 - 

نارکنم نادوسح و  تیاکش  رد  756شخب 8 - 

یماظن دمحم  دوخ  دنزرف  تحیصن  رد  760شخب 9 - 

رکیپ 763تفه 

هدنیاشخب دزیا  مان  هب  763شخب 1 - 

نامعن ندش  ادیپان  قنروخ و  تفص  767شخب 10 - 

ناروگ ندرک  غاد  مارهب و  ندرک  راکش  772شخب 11 - 

نتفای جنگ  ار و  اهدژا  مارهب  نتشک  776شخب 12 - 

قنروخ رد  ار  رکیپ  تفه  تروص  مارهب  ندید  782شخب 13 - 

ردپ تافو  زا  مارهب  یهاگآ  785شخب 14 - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


ناریا هب  مارهب  ندیشک  رگشل  788شخب 15 - 

روگ مارهب  هب  ناریا  هاشداپ  همان  791شخب 16 - 

ار نایناریا  مارهب  نداد  خساپ  794شخب 17 - 

ریش ود  نایم  زا  ار  جات  مارهب  نتفرگرب  804شخب 18 - 

ردپ ياج  هب  مارهب  نتسشن  تخت  رب  806شخب 19 - 

مرکا ربمغیپ  تعن  رد  815شخب 2 - 

شیوخ كزینک  اب  مارهب  ناتساد  817شخب 20 - 

ینامهم هب  ار  روگ  مارهب  گنهرس  ندرب  825شخب 21 - 

روگ مارهب  گنج  هب  نیچ  ناقاخ  ندیشک  رکشل  832شخب 22 - 

رگشل نارس  اب  مارهب  ندرک  باتع  840شخب 23 - 

ار میلقا  تفه  ناهاش  رتخد  مارهب  نتساوخ  846شخب 24 - 

دبنگ تفه  نتخاس  ناتسمز و  رد  مارهب  مزب  تفص  848شخب 25 - 

لوا میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  هایس و  دبنگ  رد  هبنش  زور  مارهب  نتسشن  858شخب 26 - 

مود میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  درز و  دبنگ  رد  هبنشکی  زور  مارهب  نتسشن  896شخب 27 - 

موس میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  زبس و  دبنگ  رد  هبنشود  زور  مارهب  نتسشن  912شخب 28 - 

مراهچ میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  خرس و  دبنگ  رد  هبنش  هس  زور  مارهب  نتسشن  931شخب 29 - 

مرکا ربمغیپ  جارعم  954شخب 3 - 

مجنپ میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  گنر و  هزوریپ  دبنگ  رد  هبنشراهچ  زور  مارهب  نتسشن  959شخب 30 - 

مشش میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  یلدنص و  دبنگ  رد  هبنشجنپ  زور  مارهب  نتسشن  992شخب 31 - 

متفه میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  دیپس و  دبنگ  رد  هنیدآ  زور  مارهب  نتسشن  1018شخب 32 - 

مود راب  نیچ  ناقاخ  یشگرکشل  زا  مارهب  یهاگآ  1040شخب 33 - 

نابش زا  مارهب  نتفرگ  زردنا  1048شخب 34 - 

مولظم تفه  ندرک  تیاکش  1057شخب 35 - 

ار ملاظ  ریزو  مارهب  نتشک  1070شخب 36 - 

راغ رد  وا  ندش  دیدپان  مارهب و  راک  ماجرف  1072شخب 37 - 

نالسرا پرک  نیدلا  ءالع  ياعد  باتک و  متخ  رد  1084شخب 38 - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک مظن  ببس  1089شخب 4 - 

نالسرا پرک  نیدلا  ءالع  دیعس  هاشداپ  ياعد  1094شخب 5 - 

زردنا تمکح و  نخس و  شیاتس  1106شخب 6 - 

دمحم شیوخ  دنزرف  تحیصن  رد  1118شخب 7 - 

مارهب ناتساد  زاغآ  1123شخب 8 - 

قنروخ رصق  نتخاس  رانمس و  تفص  1126شخب 9 - 

همان 1131فرش 

هدنیاشخب دزیا  مان  هب  1131شخب 1 - 

زاجیا قیرط  هب  ناتساد  نتفگ  ورف  1138شخب 10 - 

همان فرش  مظن  هب  یماظن  تبغر  1146شخب 11 - 

ردنکسا بسن  ناتساد و  زاغآ  1149شخب 12 - 

وطسرا ردپ  میکح  سجاموقن  زا  ردنکسا  نتخومآ  شناد  1154شخب 13 - 

ردپ ياج  هب  ردنکسا  یهاشداپ  1160شخب 14 - 

ردنکسا شیپ  نایگنز  زا  نایرصم  ملظت  1164شخب 15 - 

رابگنز رگشل  اب  ردنکسا  راکیپ  1168شخب 16 - 

يزوریف اب  گنز  گنج  زا  ردنکسا  نتشگ  زاب  1198شخب 17 - 

اراد گنج  رب  ردنکسا  ندومن  شلاگس  1204شخب 18 - 

ردنکسا نتخاس  هنییآ  1214شخب 19 - 

هنأش زع  يراب  هاگرد  هب  تاجانم  1216شخب 2 - 

ردنکسا زا  اراد  نتساوخ  جارخ  1219شخب 20 - 

اراد گنج  هب  ردنکسا  نتفاتش  1228شخب 21 - 

ناریا ناگرزب  اب  اراد  ندز  يار  1234شخب 22 - 

ردنکسا هب  اراد  همان  1246شخب 23 - 

ردنکسا بناج  زا  اراد  همان  خساپ  1252شخب 24 - 

ردنکسا اب  اراد  گنج  1259شخب 25 - 

ار اراد  ناگنهرس  نتشک  1268شخب 26 - 
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اراد ياج  رب  ردنکسا  نتسشن  1285شخب 27 - 

ار نیمز  ناریا  ياه  هدکشتآ  ردنکسا  ندرک  ناریو  1300شخب 28 - 

ار کنشور  ردنکسا  يراتساوخ  1308شخب 29 - 

تانیاک هجاوخ  تعن  رد  1320شخب 3 - 

رخطصا رد  ردنکسا  نتسشن  یهاشداپ  هب  1322شخب 30 - 

مور هب  ار  کنشور  ردنکسا  نداتسرف  1329شخب 31 - 

هبعک ترایز  برغم و  بناج  هب  ردنکسا  نتفر  1336شخب 32 - 

عدرب هاشداپ  هباشون  ناتساد  1344شخب 33 - 

هباشون اب  ردنکسا  مزب  1370شخب 34 - 

زربلا هوک  هب  ردنکسا  نتفر  1376شخب 35 - 

دهاز ياعد  هب  ار  دنبرد  زد  ردنکسا  ندوشگ  1382شخب 36 - 

ریرس زد  هب  ردنکسا  نتفر  1394شخب 37 - 

ورسخیک راغ  هب  ردنکسا  نتفر  1402شخب 38 - 

ناسارخ ير و  هب  ردنکسا  نتفر  1411شخب 39 - 

مرکا ربمغیپ  جارعم  رد  1420شخب 4 - 

ناتسودنه هب  ردنکسا  نتفر  1426شخب 40 - 

ودنه دیک  هب  ردنکسا  �همان  ندیسر  1433شخب 41 - 

نیچ هب  ناتسودنه  زا  ردنکسا  نتفر  1440شخب 42 - 

ردنکسا خساپ  رد  ناقاخ  شلاگس  1456شخب 43 - 

ینیچ یمور و  ناشاقن  �هرظانم  1478شخب 44 - 

ار ردنکسا  نیچ  ناقاخ  ندرک  ینامهم  1485شخب 45 - 

نیچ زا  ردنکسا  نتشگزاب  1496شخب 46 - 

قاچفق تشد  هب  ردنکسا  ندیسر  1502شخب 47 - 

سور روشک  هب  ردنکسا  ندیسر  1508شخب 48 - 

نایسور اب  ردنکسا  لوا  گنج  1516شخب 49 - 

همانفرش مظن  �هقباس  رد  1522شخب 5 - 
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نایسور اب  ردنکسا  مود  گنج  1526شخب 50 - 

نایسور اب  ردنکسا  موس  گنج  1531شخب 51 - 

نایسور اب  ردنکسا  مراهچ  گنج  1536شخب 52 - 

نایسوراب ردنکسا  مجنپ  گنج  1540شخب 53 - 

نایسور اب  ردنکسا  مشش  گنج  1542شخب 54 - 

نایسور اب  ردنکسا  متفه  گنج  1547شخب 55 - 

نایسور رب  ردنکسا  نتفای  يزوریپ  1563شخب 56 - 

هباشون نتفای  یئاهر  1568شخب 57 - 

ینیچ كزینک  اب  ردنکسا  ندرک  طاشن  1574شخب 58 - 

ناویح بآ  هناسفا  1587شخب 59 - 

راگزور ماجنا  لاح و  بسح  رد  1596شخب 6 - 

تاملظ هب  ردنکسا  نتفر  1602شخب 60 - 

تاملظ زا  ردنکسا  ندمآ  نوریب  1610شخب 61 - 

مور هب  ردنکسا  ندمآ  زاب  1616شخب 62 - 

نیدلاهرصن کباتا  شیاتس  رد  1621شخب 63 - 

اه همان  رگید  رب  همان  نیا  فرش  رد  1624شخب 7 - 

ناتساد نتفگ  رد  رضخ  میلعت  1634شخب 8 - 

دمحم نبرکبوبا  نیدلاهرصن  مظعا  کیباتا  شیاتس  1640شخب 9 - 

1648هماندرخ

هدنیاشخب دزیا  مان  هب  1648شخب 1 - 

اناد نابش  اب  ردنکسا  ناتساد  1650شخب 10 - 

ینیچ كزینک  اب  سدیمشرا  �هناسفا  1656شخب 11 - 

هیطبق هیرام  �هناسفا  1663شخب 12 - 

رسپ علاط  هب  يو  يرگناوت  اونیب و  ياونان  �هناسفا  1674شخب 13 - 

ناشیا ندش  كاله  ار و  سمره  نخس  میکح  داتفه  ندرک  راکنا  1684شخب 14 - 

وطسرا شلام  رب  نوطالفا  نتخاس  یناغا  1688شخب 15 - 
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نابش يرتشگنا و  تیاکح  1694شخب 16 - 

ردنکسا اب  طارقس  لاوحا  1700شخب 17 - 

ردنکسا اب  دنه  میکح  راتفگ  1712شخب 18 - 

تسخن شنیرفآ  رد  میکح  تفه  اب  ردنکسا  نتخاس  تولخ  1723شخب 19 - 

یلاعتیراب هاگرد  هب  شیاین  1726شخب 2 - 

وطسرا راتفگ  1728شخب 20 - 

سیلاو راتفگ  1730شخب 21 - 

سانیلب راتفگ  1731شخب 22 - 

طارقس راتفگ  1731شخب 23 - 

سویروفرف راتفگ  1732شخب 24 - 

سمره راتفگ  1732شخب 25 - 

نوطالفا راتفگ  1733شخب 26 - 

ردنکسا راتفگ  1734شخب 27 - 

یماظن میکح  راتفگ  1734شخب 28 - 

يربمغیپ هب  ردنکسا  ندیسر  1737شخب 29 - 

مرکا ربمغیپ  تعن  رد  1744شخب 3 - 

وطسرا هماندرخ  1746شخب 30 - 

نوطالفا هماندرخ  1756شخب 31 - 

طارقس هماندرخ  1762شخب 32 - 

يربمغیپ يوعد  اب  ردنکسا  يدرگناهج  1769شخب 33 - 

ناتسرپرس هد  بونج و  ضرع  هب  ردنکسا  ندیسر  1794شخب 34 - 

ناتسودنه هب  هراب  رگید  ردنکسا  ندرک  راذگ  1805شخب 35 - 

جوجای دس  نتسب  لامش و  دح  هب  ردنکسا  ندیسر  1828شخب 36 - 

مور مزع  هب  لامش  دح  زا  ردنکسا  نتشگزاب  1842شخب 37 - 

ردنکسا همان  تیصو  1846شخب 38 - 

ردام يوس  هب  ردنکسا  همان  دنگوس  1854شخب 39 - 
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ناتسود دای  ناتساد و  ندرک  هزات  1868شخب 4 - 

شردام هب  ردنکسا  همان  ندیسر  1880شخب 40 - 

یهاشداپ ندرک  اهر  ردپ و  گرم  رد  سوردنکسا  ندیلان  1882شخب 41 - 

وطسرا راگزور  شماجنا  1884شخب 42 - 

سمره راگزور  شماجنا  1887شخب 43 - 

نوطالفا راگزور  شماجنا  1888شخب 44 - 

سانیلب راگزور  شماجنا  1890شخب 45 - 

سویروفرف راگزور  شماجنا  1891شخب 46 - 

طارقس راگزور  شماجنا  1892شخب 47 - 

یماظن راگزور  شماجنا  1892شخب 48 - 

نالسرا نب  دوعسم  نیدلا  زع  کلم  شیاتس  1893شخب 49 - 

نتشادهگن يراک  ره  هزادنا  رد  1897شخب 5 - 

همان لابقا  شماجنا  1899شخب 50 - 

حودمم شیاتس  رد  1905شخب 6 - 

سوب نیمز  باطخ  1909شخب 7 - 

ناتساد راغآ  1911شخب 8 - 

دنیوگ نینرقلاوذ  ار  ردنکسا  ارچ  هکنیا  رد  1918شخب 9 - 

رارسالا 1923نزخم 

نخس زاغآ  1923شخب 1 - 

دواد نب  هاشمارهب  نیدلارخف  کلم  حدم  رد  1927شخب 10 - 

سوب نیمز  باطخ  1929شخب 11 - 

همان نیا  تبترم  ماقم و  رد  1932شخب 12 - 

نخس تلیضف  رد  راتفگ  1935شخب 13 - 

روثنم زا  موظنم  نخس  يرترب  1937شخب 14 - 

لد نتخانش  بش و  فیصوت  رد  1942شخب 15 - 

لد شرورپ  رد  لوا  تولخ  1948شخب 16 - 
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لوا تولخ  هرمث  1953شخب 17 - 

هنابش ترشع  رد  مود  تولخ  1955شخب 18 - 

مود تولخ  هرمث  1959شخب 19 - 

نادزی رهق  تسایس و  رد  لوا ) تاجانم   - ) 1963شخب 2

مدآ شنیرفآ  رد  لوا  تلاقم  1966شخب 20 - 

وا نتفای  شزرمآ  دیمون و  هاشداپ  ناتساد  1971شخب 21 - 

فاصنا يرادهگن  لدع و  رد  مود  تلاقم  1973شخب 22 - 

دوخ ریزو  اب  ناوریشون  تیاکح  1976شخب 23 - 

ملاع ثداوح  رد  موس  تلاقم  1979شخب 24 - 

ناقهد اب  نامیلس  تیاکح  1983شخب 25 - 

تیعر زا  تیاعر  رد  مراهچ  تلاقم  1985شخب 26 - 

رجنس ناطلس  اب  نز  ریپ  ناتساد  1986شخب 27 - 

يریپ فصو  رد  مجنپ  تلاقم  1989شخب 28 - 

نز تشخ  ریپ  ناتساد  1992شخب 29 - 

نادزی وفع  شیاشخب و  رد  مود ) تاجانم   - ) 1993شخب 3

تادوجوم رابتعا  رد  مشش  تلاقم  1995شخب 30 - 

هابور دایص و  گس و  ناتساد  1998شخب 31 - 

تاناویح رب  یمدآ  تلیضف  رد  متفه  تلاقم  2001شخب 32 - 

وهآ اب  نودیرف  ناتساد  2004شخب 33 - 

شنیرفآ نیایب  رد  متشه  تلاقم  2006شخب 34 - 

هابور شورف و  هویم  ناتساد  2010شخب 35 - 

يویند تانوم  کت  رد  مهن  تلاقم  2011شخب 36 - 

نکش هبوت  دهاز  ناتساد  2015شخب 37 - 

نامزلارخآ رادومن  رد  مهد  تلاقم  2015شخب 38 - 

یسیع ناتساد  2019شخب 39 - 

مرکا لوسر  تعن  رد  2021شخب 4 - 
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ایند یئافویب  رد  مهدزای  تلاقم  2023شخب 40 - 

رظن بحاص  دبم  ناتساد  2025شخب 41 - 

كاخ لزنم  عادو  رد  مهدزاود  تلاقم  2027شخب 42 - 

عزانتم میکح  ود  ناتساد  2030شخب 43 - 

ناهج شهوکن  رد  مهدزیس  تلاقم  2033شخب 44 - 

یفوص یجاح و  ناتساد  2035شخب 45 - 

تلفغ شهوکن  رد  مهدراهچ  تلاقم  2038شخب 46 - 

يوگتسار درم  اب  ملاظ  هاشداپ  ناتساد  2041شخب 47 - 

ناربگشر شهوکن  رد  مهدزناپ  تلاقم  2043شخب 48 - 

ریپ نانمشد  اب  ناوج  هدازکلم  ناتساد  2047شخب 49 - 

جارعم رد  2048شخب 5 - 

يور کباچ  رد  مهدزناش  تلاقم  2053شخب 50 - 

حورجم كدوک  ناتساد  2057شخب 51 - 

دیرجت شتسرپ و  رد  مهدفه  تلاقم  2057شخب 52 - 

دیرم ریپ و  ناتساد  2061شخب 53 - 

نایورود شهوکن  رد  مهدجیه  تلاقم  2062شخب 54 - 

مرحم یگصاخ  اب  دیشمج  ناتساد  2063شخب 55 - 

ترخآ لابقتسا  رد  مهدزون  تلاقم  2067شخب 56 - 

شارت يوم  اب  دیشرلا  نوراه  ناتساد  2071شخب 57 - 

رصع يانبا  تحاقو  رد  متسیب  تلاقم  2073شخب 58 - 

زاب اب  لبلب  ناتساد  2076شخب 59 - 

لوا تعن  2077شخب 6 - 

باتک ماجنا  2079شخب 60 - 

مود تعن  2081شخب 7 - 

موس تعن  2083شخب 8 - 

مراهچ تعن  2085شخب 9 - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم 2089هرابرد 
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یماظن هسمخ 

باتک تاصخشم 

ف 5162 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

 ، زاغآ يوجنگ  یماظن  [ یطخ هخـسن  یماظن  هسمخ  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  614؟ق  فسوی 530 - ؟ نب  سایلا  یماظن  هسانـشرس : 
 .." میکح جنگ  رد  دیلک  تسه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   " هخسن زاغآ  هماجنا :  ماجنا ، 

همت .وا  ماجناب  ات  وا  زاغآ  زا  وا  مان  نوچ  هدـنخ  داب  درب  داب  هزات  وا  ماـن  نینچ  یمظنب  داـب  هزاوآ  یلاـع  ودـب  یماـظن   "... هخـسن ماـجنا 
 " نیمآ نیمآ  نیمآ  نیملاعلا  بر  هللادمحلا   ... باتکلا

مان اب  يا  هموظنم  هوـالعب  هموظنم  جـنپ  ره  لـماش  هخـسن  نیا  هعومجم  نیمه  هرامـش 4891ف  هخـسن  هب  دوش  عوجر  باتک  یفرعم  : 
دشاب یم  يردنکسا  هماندرخ 

320x190 عطق ، 200x125، 200x118 روطس هزادنا  ، 20 رطس 21 -  گرب   368 يرهاظ :  تاصخشم 

يدوخن یناهفصا  ذغاک : عون  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 

قیلعتسن طخ :

يذغاک رتسآ  دلج  نوردنا  یبانع  جامیت  اه  هشوگ  فطع و  ياوقم  زبس  روگنیلاگ  دلج : تانییزت 

ياهگرب رد  زبس  دیفـس و  یبآ ،  شفنب  یکـشم  درز ، فرگنـش  دروجال ، رز ، هب  بهذـم  هبیتک  حولرـس و  شـش  يراد  نتم  تاـنییزت 
رهم عجس  کلمت و  تشادای  فرگنش  هب  نیوانع  دروجالو ، فرنش  رز ، هب  روطس  ود  لودج  (5پ 45پ 176پ 237پ و 319پ ، 

نرق ق 6 یسراف --  رعش  عوضوم :  ندوب  سیفن  هخسن  زایتما  : 

637/چ 1062  - 374 یبایزاب :  هرامش 

http://dl.nlai.ir/UI/407e94d0-b442-4f7b-aca9- یکینورتـــــــــــــــکلا :  لــــــــــــــــحم  یــــــــــــــــسرتسد و 
5720ac815c9d/Catalogue.aspx

یفرعم

نیب يو  .تسا  يرمق  يرجه  مشـش  نرق  رد  یناریا  فورعم  رعاـش  یماـظن  دـیؤم  نبا  یکز  نب  فـسوی  نب  ساـیلا  دـمحموبا  مـیکح 
يروهمج رد  عقاو  هجنگ  رهش  رد  يرمق  يرجه  ات 540  ياهلاس 530 
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یـضایر و بط و  یلقن و  یلقع و  موـلع  تمکح و  نوـنف  زا  يو  .تـسا  هتـشاد  یقارع  تیلـصا  اـما  دـش  دـلوتم  ینوـنک  ناـجیابرذآ 
” هسمخ  “ ای جـنگ ” جـنپ  ” يو رثا  نیرتمهم  .تسا  هدـمآ  یم  رامـش  هب  تمکح  هفـسلف و  ياملع  زا  هتـشاد و  لماک  يا  هرهب  یقیـسوم 

تاـفو يرمق  يرجه  ات 602  ياهلاس 599  نیب  يو  .تسا  تایعابر  تاـعطق و  تاـیلزغ ، دـیاصق ، رب  لمتـشم  وا  راعـشا  ناوید  .تسا 
.تفای

نیریش ورسخ و 

زاغآرس شخب 1 - 

يامنب قیقحت  هر  ار  یماظن  **** ياشگب قیفوت  رد  ادنوادخ 

دیارس ار  تنیرفاک  ینابز  **** دیاشب ار  تنیقی  وک  هد  یلد 

هاتوک تسد  مدنسپان  زا  رادب  **** هار مرطاخ  رب  ار  بوخان  هدم 

زومآ رد  دوخ  يانث  ار  منابز  **** زورفارب دوخ  رون  هب  ار  منورد 

نادرگ هزاوآ  دنلب  ار  مروبز  **** نادرگ هزات  ار  ملد  يدواد  هب 

شناهج رد  نادرگ  يور  كرابم  **** شناج هب  مدرورپ  هک  ار  یسورع 

ياج دوش  خلخ  شدناشفا  کشم  ز  **** يار دوش  خرف  شندناوخ  زک  نانچ 

دراد رومعم  ار  زغم  شعامس  **** دراد رون  رپ  ار  هدید  شداوس 

دنناد شاه  لکشم  دنب  دیلک  **** دنناوخ شاهلد  �همان  حرفم 

يدنب شقن  نک  ودب  ار  تداعس  **** يدنلبرس هد  ودب  ار  یناعم 

شلاف تسنیریش  مان  رب  دوخ  هک  **** شلامج نک  نیریش  هاش  مشچ  هب 

نک وا  راک  رد  يا  هرطق  تضیف  ز  **** نک وا  رای  تیانع  زا  یمیسن 

يراد هچ  ات  ینعم  ناک  يارایب  **** يرای درک  تیانع  ضایف  وچ 

نالسرا لزق  نیدلارفظم  هاش  حدم  رد  شخب 10 - 

یهاوخ هک  تصرف  نادب  نک  لضفت  **** یهاگ حبص  میسن  يا  شاب  کبس 
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یهاگراب ایرث  رب  دراد  هک  **** یهاش مزب  رد  هد  هسوب  ار  نیمز 

رفظم دش  يوزا  تلود  نید و  هک  **** روشک تفه  باتفآ  شخب  ناهج 

تسهام يالاب  شرسفاک  هش  لزق  **** تسهانپ ار  برغم  هک  قرشم  هش 

شقاتی قرشم  دح  رس  زا  تشذگ  **** شقاثو برغم  دش  هچ  رگ  يدهم  وچ 

مور زا  تیزج  دناتس  نیچ  زا  جارخ  **** موم رب  شقن  کی  دهن  رگ  شنیگن 

گنز همشچ  زا  سور  دور  درآرب  **** گنر لگ  غیت  بآ  هب  دهاوخ  رگا 

یهایس ناتسودنه  دیوش ز  ورف  **** یهلا حتف  کی  هب  دیاب  شرگ 

تسدرم تسا  داز  يا  هنتف  را  قرب  وچ  **** تسد رب  رود  زا  روج  هک  يو  میب  ز 

شغیت دننام  هدش  نشور  ناهج  **** شغیرد یب  ياهدوج  زا  ربا  وچ 

دنچ يا  هرطق  دناشف  يرت  دصب  **** دنب زا  دیاشگب  نوچ  ربا  ياخس 

رت شنخان  ددرگن  ششخب  رد  هک  **** رهوگ رحب  دص  وا  تسد  دشخبب 

فورعم شیفورعم  هدرک  رب  هم  هب  **** فوصوم تسه  شریرس  يدیشروخ  هب 

رگا **** يدوب داتفه  رگ  تسا و  تفه  نیمز 
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يدوب داب  يدوبن  شکاخ 

ماب نیزا  يداتفا  رد  يریپ  نیدب  **** مان نیا  يودنه  یتسین  رگ  لحز 

دشاب شوماخ  دسر  ایرد  رد  وچ  **** دشاب شوج  نابایب  رد  ار  سرا 

كاخ رس  زج  دسوب  هچ  هگرد  نیدب  **** كالفا هب  رس  دناسر  نمشد  رگا 

وزارت مه  رز  اب  گنس  دشابن  **** وزاب هب  ددنب  رد  هوک  دص  رگا 

تسداتف يدنبرمک  ناکرا  راچ  هب  **** تسداد رود  ار  وک  جوسنم  نآ  زا 

تسدیسر يراو  هلک  رتخا  تفه  هب  **** تسدیرب شلابقا  هک  تعلخ  نازو 

دزوسب دشاب  نینهآ  رگ  ودع  **** دزورف شساملا  هک  شتآ  نازو 

دزیخنرب دتفاک  صخش  ره  رب  هک  **** دزیرگ نمشد  شنهآ  زا  وید  وچ 

دراخن ندرگ  رگا  مصخ  دراخ  هچ  **** دراذگ ندرگ  نانچناک  یغیت  ز 

ددرگ دوعسم  بنذ  زا  خیرم  هک  **** ددرگ دوع  شمصخ  دود  زا  لاکز 

تسباسح رد  تمایق  ات  شحوبص  **** تسباکر مه  احیسم  اب  شتایح 

لین زا  مه  هلجد  زا  مه  رفولین  وچ  **** لیضفت هدرب  شغیت  گنر  بآ و  هب 

هدرک زاب  ایرد  وچ  دراد  يرد  **** هدرک زاغآ  قلخ  هک  تجاح  رهب 

مور معنم  ات  رزخ  شیورد  ز  **** مورحم تسین  شلضف  يایرد  زا  سک 

شرهپس ات  رس  زا  تسیئوم  رس  **** شرهم هب  ات  نیک  زا  تسیروم  یپ 

راد یتبون  دیاب  شینامیلس  **** راب شرد  رب  دبای  هک  يروم  نآ  ره 

شهاگراب دبیز  دورمن  رس  **** شهار دزیخرب ز  هک  هشپ  نآ  ره 

دزیخ کشم  وهآ  زا  دروخ  لبنس  وچ  **** دزیر کشم  شمان  هتکن  فانز 

تسنیز هشوخ  شناخ  مان  دوخ  رگم  **** تسنیچ هشوخ  دراطع  شکاردا  ز 
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کلاح فیک  دیوگ  واگ  یهام  هب  **** کلالپ غیت  دنز  ایرد  رب  وچ 

دریگ هزاورد  رد  هقلح  ار  کلف  **** دریگ هزادنا  لاله  شلعن  زا  رگ 

تسا بیع  هچ  یئاناد  ار ز  اناوت  **** تسا بیغ  رالاسناوراک  شریمض 

دنامن یقاب  وا  دنام  یقاب  وچ  **** دنامن یقاس  یم و  رگ  سلجم  هب 

دهم نیا  زا  نتسر  ناوت  يدهم  نیدب  **** دهع نیا  دراد  رس  رد  هک  هدهع  نآ  زا 

تسکاب هچ  يراد  نینچ  ینامیلس  **** تسکانمهس يداب  نافوط  رگا 

دنز یکاحض  رام  دوخ  رگا 
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شیدنیم ینودیرف  لیخ  رد  وچ  **** شین

ینامز يراکمتس  یب  دماین  **** ینارق ره  زا  راگزور  لها  رب 

تسمیحر رواد  رگداد  اراد  هک  **** تسمیب هچ  ار  ام  نارق  نیا  فسخ  ز 

دشاب داب  دشاب  داب  زا  لاف  وچ  **** دشاب داد  نیا  اب  هک  ار  ینارق 

تسا هنیگبآ  ماج  نامسآ  قاط  نیا  رب  **** تسا هنیمک  یقاط  شهگرد  زا  ناهج 

دزیرب شبآ  دسر  اجنآ  ربا  هک  **** دزیخ هچ  يدرگ  ام  وچ  زا  جوا  نآ  رب 

دای ار  شیوخ  شات  هجاوخ  نیا  رایب  **** داب يا  یبای  تصرف  وچ  هگرد  نآ  رب 

یماظن دیوگ  نینچ  نیاک  وگ  نانچ  **** یمالغ هار  زا  نک  یسوب  نیمز 

دنوادخ لغش  زا  غراف  مدوبن  **** دنچ کی  رود  تمدخ  مدوب ز  رگ  هک 

قافآ هاش  مانب  دش  لجسم  **** قاروا کلس  رد  هتخادرپ  دش  وچ 

یناگدنز تمایق  ات  شداب  هک  **** یناث دیشمج  نیا  هک  متسناد  وچ 

غاد دنک  شقافآ  هاش  مانب  **** غاب نیا  رد  دنیب  یلگ  گرب  رگا 

دونشخ هدنب  نم  زا  دشاب  هش  ات  هک  **** دومرف تخب  ینومنهر  نیا  ارم 

دوب يا  هشیدنا  شیخر  فسوی  اب  هک  **** دوب يا  هشیپ  تلود  هک  متسدینش 

تسر نتشیوخ  راک  رامیت  زا  هک  **** تسب لد  رادلد  نآ  راک  رد  نانچ 

ار ناج  درک  لسلسم  شناج  اب  هک  **** ار ناتسلد  نآ  دناشن  لد  رد  نانچ 

روگنا هشوخ  کی  تنم  يدربن  **** رون زا  يدندیشخب  غاب  دص  شرگ 

شراهبون نوچ  يدش  يداش  زا  خر  **** شرای تسد  رب  یلگ  يدنداد  وچ 

دوب نامداش  وا  يداش  زا  مادم  **** دوب ناج  وچ  ار  وا  رای  هکنآ  مکح  هب 

تسنانچ مه  ردارب  اب  هنیعب  **** تسناهج دوصقم  هک  هش  دارم 
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يدرگ باشون  نیا  ردنا  داتفیم  **** يدرون ار  تلود  جرد  نیا  دابم 

زورون زور  داب و  جارعم  شبش  **** زورفا ملاع  میاد  داب  شلامج 

نیچ یهگ  دزاس  ناتسودنه  یهگ  **** نیگشم فلز  زا  داب  هکنآ  ردقب 

شو ربارب  ینیچ  ناینیچ  زا  دابم  **** شودنه دنداب  نیچ  ناکرت  همه 

داب ناینرپ  شتسب  تسود  ددرگ  وچ  **** داب ناهج  دنب  هتسب  شدوسح 

یغای وچ  **** یتشگ داب  رپ  یمز  ار  شعیطم 
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یتشد زیت  شداب  تشگ 

شیناوج ناج و  رب  دابکرابم  **** شینامرپ یبای  هک  یلزن  نینچ 

گرم زا  سپ  یگدنز  هرود  ندرک  دای  رد  شخب 100 - 

یناهج نیا  ثیدح  مرآ  دایب  **** یناگدنز زا  دعب  تفگ  هر  رگد 

زورفا ملاع  غارچ  نشور  يا  هک  **** زومآ شناد  ریپ  داد  شباوج 

كالفا ماب  رب  یتشاد  تیالو  **** كاخ تبحص  زا  شیپ  هک  يرون  نآ  وت 

اهنآ زا  دای  یفرح  چیه  يراین  **** اهناشن نآ  دنسرپ  زاب  رگ  وت  ز 

دای يروان  مه  نیا  زک  مسرت  نآ  زا  **** دابآ تنحم  نیز  يرذگب  يزور  وچ 

شومارف ار  بشما  ندرک  دناوت  **** شود هصق  دران  دای  وک  یسک 

اوه نیمز و  یگنوگچ  شخب 101 - 

زیگنارب یحرش  اوه  اب  ار  نیمز  **** زیخ کلف  رود  زک  تفگ  هر  رگد 

یسرپ دنچ  یئاوه  ینیمز و  **** یسرپ دنپ  زک  هب  داد  شباوج 

دزرین یکاخ  وک  تسیکاخ  نیمز  **** دزرلب يداب  زک  تسیداب  اوه 

دوب یمدآ  نطب  نیرخآ  ار  نیمز  **** دوب یمز  ینطب  نیلوا  ار  ناهج 

لادتعا هار  زا  یتسردنت  ساپ  رد  شخب 102 - 

دنپ یکی  مزومآ  رد  هنابیبط  **** دنمدرخ ياک  شتفگب  هراب  رگد 

شنیرفآ ناج  ناج و  ناهج  **** شنیب کیراب  ياک  داد  شباوج 

تسا هتفگ  قلخ  اب  ار  هتکن  نآ  ادخ  **** تسا هتفهن  هتکن  یکی  رد  یبیبط 

یهابت دراک  هن  رایسب  مک و  **** یهاوخ هک  يدروخ  روخب  ماش و  ایب 

تسا مامت  تنیا  لادتعا  رادهگن  **** تسا ماخ  هک  رذگب  مک  رایسب و ز  ز 
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يراس همشچ  رب  اضق  زا  دندیسر  **** يراید ردناک  ما  هدناوخ  كریز  ود 

دیازف یم  ناج  نیاک  دروخ  رپ  یکی  **** دیازگ یم  ناج  نیاک  دروخ  مک  یکی 

دندرم ود  ره  يریس  یمورحم و  ز  **** دندربن هر  تلادع  دح  رب  وچ 

مسج زا  ناج  نتفر  یگنوگچ  شخب 103 - 

اهنایشآ زا  دنرپ  رب  هنوگچ  **** اهناج هک  شدیسرپ  زاب  هر  رگد 

هدینش زا  الا  نتفگ  دیاشن  **** هدیدن هار  زک  داد  شباوج 

راچ ره  ناج  مه  اب  هتشگ  لسلسم  **** رایشه دوب  دبوم  راچ  مدینش 

دنمدرخ ناج  دور  نوچ  نت  زا  هک  **** دنچ کی  دندنام  ورف  لکشم  نیا  رد 

لوا دبوم  لیثمت  شخب 104 - 

باقرغ هب  ار  دوخ  یسک  دزادنا  رد  **** باوخ رد  هک  دنام  نادب  اتفگ  یکی 

تخس ندیشوک  زا  شدوس  درادن  **** تخر دروآ  نوریب  هک  دشوک  یسب 

هدید باوخ  ردنا  دشاب  یساره  **** هدید بات  دیآ  ردنا  باوخ  زا  وچ 

مود دبوم  لیثمت  شخب 105 - 

دنوادخ یتیگ  دشک  نودرگ  رب  هک  **** دننام درک  يرصق  هب  دبوم  مود 

گنچ هرگنک  رد  دنز  ناج  میب  ز  **** گنس نارگ  دتفا  ورف  یصخش  وا  زا 

ددرگ شیب  ترضم  نداتفا  زو  **** ددرگ شیر  وزاب  تسد و  ندنام  ز 

تسچ هرگنک  رد  ار  هجنپ  رس  دنک  **** تسس دنک  ار  شا  هجنپ  هچرگ  هجنکش 

ددرگ باترپ  هرگنک  مه  وا  مه  **** ددرگ بات  یب  وک  راک  رخآ  مه 

موس دبوم  لیثمت  شخب 106 - 

ینابش دنار  هلگ  یگرگ  اب  هک  **** یناتساد دز  نانچ  دبوم  موس 
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راکیپ هب  وا  اب  نابش  دزیوآ  رد  **** راوخنوخ گرگ  يدنفسوگ  دیابر 

دناهراو ات  نابش  وس  رگید  ز  **** دناوت ات  وس  یکی  زا  گرگ  دشک 

يزاب هقرخ  دیاب  درک  ار  نابش  **** يزاس هراچ  رد  دوب  نوزفا  گرگ  وچ 

مراهچ دبوم  لیثمت  شخب 107 - 

زان هلجح  ردنا  دنام  یصخش  هب  **** زار نیاک  تفگ  دبوم  درم  مراهچ 

هار یگناوید  هتفای  رد  ودب  **** هام نوچ  بوخ  شرانک  رد  یسورع 

تخاس ناوت  يو  اب  یگناوید  زا  هن  **** تخادرپ شیبوخ  زا  رطاخ  ناوتب  هن 

ریش زا  وهآ  نوچ  وا  زا  درم  دزیرگ  **** ریچ یگناوید  دوش  نوچ  رخآ  مه 

دندناوخ دنچ  یفرح  هدیدان  قرو  **** دندنار هصق  یتخل  هشیدنا  نیا  رد 

تامهش داتفا  رود  هچیزاب  نیزک  **** تاهیه دنتفگ  یم  دندرم  یم  وچ 

دنادن سک  هدرم  زار  هدرمن  **** دنار هناسفا  یسک  ره  هدرم  ز 

دننیب هچنآ  دنیوگن  مرحمان  هب  **** دننیما ناشیاک  ناربمغیپ  رگم 

مرکا ربمغیپ  توبن  رد  شخب 108 - 

تلاسر جات  زا  شدیسرپ  کلم  **** تلاوح ناموصعم  هب  دش  نوچ  نخس 

؟ تسیچ ام  نید  اب  وا  نید  تبسن  هب  ****؟ تسیک دنک  يوعد  برع  رد  یصخش  هک 

یهایس يدیپس و  زا  تسنورب  **** یهلا فرح  ناک  داد  شباوج 

درم نآ  زاوآ  تسا  دبنگ  زا  نورب  **** دروان موق  نیا  دننک  رد  دبنگ  هب 

شاقن درگاش  وا  ود  نیا  دنشقن  هک  **** شالعا خرچ  زنو  دیوگ  مجنا  هن ز 

زار نیا  زا  میوگ  نوچ  هدرپ  ناز  مین  **** زاورپ هدرپ  هن  نیا  يالاب  دنک 

يزاب تسین  قح  اب  تسا و  قح  نید  هک  **** يزات نید  اب  اهش  يزاب  نکم 
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زیت شتآ  زا  بابک  مادنا  وچ  **** زیورپ مادنا  بیهن  زا  دیشوجب 

شدوبن يزور  يدمحا  يالص  **** شدوبن يزوریپ  تخب  نوچ  یلو 

داشگب هاش  رب  نخس  جنگ  رد  **** داتسا هنیرید  ناکدید  نیریش  وچ 

هنامز مشچ  یئوت  نوچ  هدیدن  **** هناگی ریپ  يا  هک  شتفگ  انث 

یناوت را  زین  ارم  هد  یبیصن  **** یناک جنگ  يداشگ  ورسخ  رب  وچ 

دنچ يا  هتکن  هلیلک  زا  ناوخ  ورف  **** دنب نیا  رد  يریجنز  هن  نک  يدیلک 

هتکن لهچ  اب  هنمد  هلیلک و  زا  هصق  لهچ  نتفگ  شخب 109 - 

تفگ ورف  هتکن  لچ  هب  هصق  لهچ  **** تفکشب گربلگ  نوچ  دیما  گرزب 

شاب رذح  رب  دوخ  زک  تفگ  نیتسخن  **** ریش هبزنش و  واگ 

هنیزوب يراجن  **** شامج ریش  ناز  هبزنش  واگ  وچ 

دیاین يراجن  هنیزوب  زا  هک  **** دیاین يرای  وزک  نکشب  اوه 

هار نیزا  دروخ  یناوت  نآ  سیبلتب  **** لبط هابور و 

هتخاب دزد  هب  هقرخ  کسمم  دهاز  **** هابور دروخ  هدیرد  لبط  نازک 

يزاب هقرخ  رد  یکسمم  دهاز  وچ  **** يزارد دیان  تمغ  رد  ات  نکم 

راهنز چیه  سک  هناخ  رد  روخم  **** رام غاز و 

گنچرخ راوخ و  یهام  غرم  **** رام اب  غاز  ناک  دنک  نآ  وت  اب  هک 

گنچرخ گنچ  زا  دید  راوخ  یهام  هک  **** گنرین تقو  ینیب  شاداپ  نامه 

شوینب دنپ  نیا  نکم  يراوخ  ابر  **** ریش شوگرخ و 

تسش زا  یکی  نتسر  یهام و  هس  **** شوگرخ درک  روخابر  ریش  اب  هک 

تسش تفاز  یهامریپ  نآ  کنانچ  **** تسر نادکاخ  نیز  ناوت  نتشک  دوخ  هب 
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گرگ و لاغش و  شزاس 
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دندرک زاس  نیا  غاز  گرگ و  لاغش و  **** رتش نتشک  رب  غاز 

ایرد جوم  اب  يوطیط  **** دندرک زابرس  رتش  یصخش  زا  هک 

ایرد جوم  زا  يوطیط  ناک  نانچ  **** ادعا نتسج ز  ناوت  نیک  هراچ  هب 

تفر نیمزریز  نابز  زک  رس  اسب  **** تشپ گنس  طب و 

بات بش  مرک  یپک و  غرم و  **** تفر نینچ  یلصف  ناطب  اب  ار  فشک 

دنچ ییپک  زا  غرم  هداس  نآ  دید  هک  **** دنب نیا  رد  ینیب  نامه  نالهاان  ز 

ناوتن دروخ  مدرم  لام  تلیح  هب  **** نادان ناگرزاب  اناد و  ناگرزاب 

وسار رام و  كوغ و  **** نادان لام  اناد  ناگرزاب  وچ 

رس ینک  رس  رد  شکرام  كوغ  وچ  **** رد ار  هلیح  يداشگ  اناد  رب  وچ 

زاس لیح  زا  ونشم  راذگب و  لیح  **** رب كدوک  زاب  راوخ و  نهآ  شوم 

زوس رداچ  شاقن  نز و  **** زاب درب  كدوک  دروخ  نهآ  شوم  هک 

ینام زوس  رداچ  شاقن  نادب  **** یناشن رداچ  رب  هلیح  شقن  وچ 

ددرگ رهب  تمالس  نت  اناد  ز  **** تخیمآ رهز  اب  ار  وراد  هک  نادان  بیبط 

ماد زا  نارتوبک  ندیناهر  هقوطم و  رتوبک  **** ددرگ رهز  نادان  تسد  زا  جالع 

ماد نآ  زا  تسر  نیراگن  غرم  نآ  وچ  **** مایا نتسر ز  ناوت  یئاناد  هب 

زومآ رد  يرادافو  یخوش  نکم  **** تشپ گنس  وهآ و  شوم و  غاز و  يدهع  مه 

رز نتفای  دهاز و  شوم و  **** زود نهد  غاز  رد  ماد  شوم  ز 

داد رز  درب  وجرا  دهاز  زا  شوم  هک  **** داد یب  هب  سک  تشک  زوج  کیربم 

ریگ نامک  گرگ  نوچ  رورغم  وشم  **** داد ناج  نامک  هز  ندروخ  زا  هک  یگرگ 

موب غاز و  **** ریت دنز  یم  هگان  خرچ  لد  رب  هک 
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موب اب  غاز  نوچ  درخ  اب  دزاسن  **** مورحم لامح  نیاک  نک  اهر 

درخ ار  مصخ  ینیب  درخ  زا  نیبم  **** بآ همشچ  زا  ار  نالیپ  شوگرخ  ندنار 

شوگرخ جراد و  اب  راد  هزور  هبرگ  **** درب نوچ  بآ  شوگرخ  هک  نیب  نالیپ  ز 

ز **** تفاترب يور  دیاب  قرز  صرح و  ز 
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تفای نوچ  هک  نیب  يزور  هبرگ  هزور 

شدنب شقن  دشاب  هبرگ  نیاک  یسک  **** گس مانب  ار  دهاز  دنفسوگ  دزد  ندوبر 

دزد نز و  رهوش و  **** شدنپسوگ رب  یگس  غاد  دهن 

يوش نآ  رد  نز  نآ  دزد  میب  زک  نانچ  **** يور رد  يور  نک  افو  رد  هنتف  ز 

دروان تنامصخ  زا  دشاب  نوچ  یهر  **** دهاز دزد و  وید و 

نزردپ راجن و  نز و  **** درم اسراپ  نآ  دزد  وید و  زک  نانچ 

تخومآ رد  نز  زا  حول  هک  يراجن  وچ  **** تخودرب هتخت  ار  لد  مشچ  دیاب  هچ 

رای وشم  دب  اب  یتسین  دب  رگا  **** ار شوم  داژن  شوم  رتخد  ندیزگرب 

تشپ گنس  هنیزوب و  **** راوخ یمدآ  لسن  شوم  ناک  نانچ 

تسر فشک  ناز  نف  نیدب  مه  یپک  هک  **** تسر فرط  نیز  یناوت  نتشگ  او  هب 

هار نیرد  دش  دیابن  لفاغ  رخ  وچ  **** ندرپس ریش  هب  ار و  رخ  هابور  نتفیرف 

نغور دهش و  هزوک  شیدنا و  هیسن  دهاز  **** هابور دروخ  رخ  لد  تلفغ  نیزک 

شیورد درم  نآ  دقن  ياولح  ناز  وچ  **** شیدنیم ژک  ياه  هیسن  باسح 

تشپ ینک  دهاز  نآ  ردغ  رب  را  هب  **** ار نیما  يوسار  دهاز  نتشک 

ار هدام  رتوبک  رن  رتوبک  نتشک  **** تشک هنگیب  ار  نیما  يوسار  هک 

تشک ار  هدام  رتوبک  رن  ناک  نانچ  **** تشگنا سک  رب  ینیب  شیپ  یب  نزم 

راغ نیا  زا  ار  دوخ  ناهر  يرایشه  هب  **** ار هبرگ  ماد  شوم  ندیرب 

هدازهاش هاش و  اب  هربق  **** رامیت ماد  زا  ار  هبرگ  نآ  شوم  وچ 

دنچ هبق  نیز  هربق  غرم  وچ  **** دنب نیرد  یئاسرفن  ات  رپ  نورب 

ریشمش دش ز  یناوت  نمیا  قدص  هب  **** ریش شیپ  ناروناج  تیاعس  دهاز و  لاغش 
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رام رگرز و  حایس و  **** ریش نآ  مشخ  زا  لاغش  دهاز  نآ  وچ 

رام نآ  زا  حایس  ناج  درب  یکین  هب  **** راوخنوخ مصخ  زا  سرتم  نک  یکین  وت 

هداهن يزور  دش  درم  ردق  هب  **** رگناوت هدازهاش و  رگزرب و  ناگرزاب و  هچب  راهچ 

ات هچب  ناگرزاب  ز 
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وا ياه  هچب  ندش  راکش  راکش و  هب  ریش  نتفر  **** هدازهاش

زیرنوخ ریش  نآ  تشگ  هچب  یب  نیا  زک  **** زیت ار  لاگنچ  نکم  يراوخنوخ  هب 

جنگ نیا  رب  دش  يراصح  ورسخ  لد  **** جنس نخس  ریپ  نخس  نیا  تفگ  رب  وچ 

داینب درک  ون  ار  لدع  يارس  **** دادیب ياهتعدب  دش ز  نامیشپ 

باتک نیا  شهوژپ  رد  شخب 11 - 

زاوآ تمه  قاور  زا  دروآ  رب  **** زاسمد دید  لد  فتاه  نوچ  ارم 

تسریس دوز  ملاع  دهع و  دب  کلف  **** تسرید دوز  یماظن  يا  باتشب  هک 

شوپ رد  هزات  یفاب  تسد  ار  نخس  **** شون همشچ  زا  رآرب  ون  يراهب 

رادرب زاوآ  تقو  هب  هدرپ  نیرد  **** رادرب زاس  تمهب  لزنم  نیا  رد 

یناوخ تقو  یب  رگا  دنزادنارس  **** ینار تقو  یب  رگا  دنزاس  نیمک 

دنب نابز  ار  نسوس  دندرک  نیا  زک  **** دنچ یکزور  لگ  نوچ  ياشگب  نابز 

رب یم  هکس  ار  مرد  هکس  نیدب  **** رز هکس  نوچ  نک  دالوپ  نخس 

يامرفراک ار  یلقیص  هگنآ  سپ  **** يامنب غیتاب  يرگنهآ  تسخن 

دیاشن ار  نتفگ  ار و  نتشون  **** دیان هشیدنا  رس  زا  ناک  نخس 

نداتسیا مظن  رب  کیل  دیابب  **** نداد مظن  دشاب  لهس  ار  نخس 

نک یکی  ار  دص  نکم  دص  ار  یکی  **** نک یکدنا  يراد  رایسب  نخس 

ماجنارس درآ  قرغ  هب  یباریس  ز  **** ماگ دهن  نوزفا  لادتعا  زا  بآ  وچ 

ددرگ شین  لامشوگ  يازس  **** ددرگ شیب  تداع  نت  رد  نوخ  وچ 

دنریگ رایسب  دب  رایسب  رد  هک  **** دنریگ راک  رب  ات  يوگ  مک  نخس 

تسا میظع  یمانشد  رایسب  وگم  **** تسا میلس  رگ  نتفگ  رایسب  ارت 
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تسنآ رهب  زا  زیزع  ناج  نوچ  رگم  **** تسناج يوراد  ناج  تسناج و  نخس 

دنشورف یم  ینان  هب  ار  یناج  هک  **** دنشوه ياریب و  نوچ  هک  نیب  مدرم  وت 

صاخ رهوگ  دیآ  فک  رد  یتخس  هب  **** صاوغ هدنیوگ  دش و  رهوگ  نخس 

دنسانش رهوگ  يدنم  تمیق  هک  **** دنساره ناداتسا  نتفس  رهوگ  ز 

كانرطخ رد  دهد  نادرگاش  هب  **** كاکح درم  نتفس  تقو  ینیب  هن 

یشاب رود  ضرعت  زک  يز  نانچ  **** یشاب رومخم  رگا  رایشه  رگا 

يوس هدیشک  ناغفا  دص  هب  **** تسه یگماج  یب  فرشم  ترازه 
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تسد وت 

ار سک  شیوخ  راک  لفاغ ز  نادم  **** ار سفن  کی  روایم  رب  تلفغ  هب 

مدیشک تولخ  رد  يور  فتاه  نوچ  **** مدینش نوچ  فتاه  ياه  تحیصن 

اجنآ تساجنآ  اه  همشچرس  همه  **** اجنآ تسایرد  لد  هک  تولخ  نآ  رد 

ار يا  هناخ  شتآ  مدرک  یتشهب  **** ار يا  هناسفا  هاگ  هیکت  مداهن 

متسبن یشقن  وا  رب  شیارآ  زج  **** متسد هناختب  نیا  شاقن  دش  وچ 

تسا تانکمم  زا  هچنآ  ره  زیاج  دوب  **** تستایح باک  نخس  رد  هچ  رگا 

ندرک جرخ  دیاب  هچ  ار  یغورد  **** ندرک جرد  ار  یتسار  ناوتب  وچ 

تشگ مشتحم  دش  وگتسار  وک  یسک  **** تشگ مک  ردق  ار  نخس  یئوگ  ژک  ز 

راو مشتحم  شتفرگ  رز  رد  ناهج  **** راتفگ تسار  دمآ  قداص  حبص  وچ 

ار مغ  جارات  نازخ  ردنا  دیدن  **** ار ملع  دز  رب  یتسار  زا  ورس  وچ 

یجنر دومیپ  سوه  رد  دیاب  هچ  **** یجنگ رارسالا  نزخم  نوچ  ارم 

تسین سوه  همان  سوهرد  ار  وا  هک  **** تسین سک  زورما  ناهج  رد  نکیلو 

يراسگمغ ار  مغ  ناکان  سوه  **** يراکتسد نیریش  هب  متخپ  سوه 

كانسوه ددرگ  شندناوخ  زا  لقع  هک  **** كاپ وا  رب  متسب  سوه  شقن  نانچ 

تسب ناوت  يزیچ  بطر  زج  يورب  هک  **** تسد نارگید  نوچ  مدز  یخاش  رد  هن 

تسین ناتساد  قحلا  رت  نیریش  نازو  **** تسین ناهن  نیریش  ورسخ و  ثیدح 

تسا دنبرهش  هیاقو  رد  یسورع  **** تسا دنسپلد  یناتساد  هچ  رگا 

فوقوم دوب  شداوس  عدرب  رد  هک  **** فورعم تسین  شرازگ  رد  شضایب 

مولعم تشگ  همان  جنگ  نیا  ارم  **** موب نآ  نالاس  نهک  خیرات  ز 
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دنتسب لغش  نیا  هقش  رب  ارم  **** دنتسه هک  روشک  نیا  نالاس  نهک 

یتسرد دراد  نالقاع  شیپ  هک  **** یتسس لقع  شلوبق  رد  دراین 

تسا راگدای  ناشیا  زک  یئاهرثا  **** تسا راکشآ  شیتسرد  رب  ناهنپ  هن 

زیورپ خاک  نیادم  رد  نودیمه  **** زیدبش لکش  نوتسیب و  ساسا 

نیریش رصق  ریش و  يوج  ناشن  **** نیکسم داهرف  نآ  يراکسوه 

شراکش ياج  ورسخ و  يانب  **** شراوگشوخ بآ  ود  رهش و  نامه 

دورهش هب  هش  هاگ  مارآ  نامه  **** دورهد زاس  اب  دبراب  ثیدح 

قشع ثیدح  **** تسدرک حرش  تیاکح  نیاک  یمیکح 
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تسدرک حرط  ناشیا  زا 

یناوج تسش  زا  شداتفا  گندخ  **** یناگدنز شداتفوا  تصش  رد  وچ 

شدنمدوس دماین  نتفگ  نخس  **** شدنسپ دمآ  تسش  هک  رد  یقشع  هب 

زاب ار  هتفگ  نتفگ  تسین  خرف  هک  **** زاغآ زا  تفگ  اناد  هچ  ره  متفگن 

يزاغ درم  رب  تین  مدنار  نخس  **** يزابقشع زا  دنام  هک  يوزج  نآ  رد 

یماظن میکح  یئارس  زردنا  تمکح و  شخب 110 - 

زومایب ندیتسرپ  شتآ  عمش  ز  **** زورفارب یعمش  ینشور  زا  الد 

یتسشن رطخ  هناخ  شتآ  زا  **** یتسرپ شتآ  را  رطاخ  ارایب 

مچیپ شوگ  تمکح  هب  ار  دص  ونچ  **** مچیه بارحم  نیزک  یکاخ  نم 

دریگن نماد  مسک  نوچ  میوگچ  **** دریذپ لد  ناک  نخس  مراد  یسب 

ملاع رارسا  وحن  هب  فیرصت و  هب  **** ملاع راگرپ  رد  هتسناد  منم 

لح ما  هدرک  تمکح  بالرطصا  هب  **** لودج هب  لودج  کلف  چیز  همه 

ار کی  هب  کی  مدرکن  شمولعم  هک  **** ار کلف  رارسا  نم  زا  دیسرپ  هک 

نشور وت  رب  يراد  شوگ  رگ  منک  **** نشلگ هنیرید  نیا  ياپ  ات  رسز 

دوب فلا  دماک  یشبنج  نیتسخن  **** دوب فلتخم  شطخ  هک  هطقن  نآ  زا 

رادیدپ دمآ  يود  ناز  یطیسب  **** راگرپ تسب  طخ  رگد  نوچ  طخ  نادب 

یطیسب لکش  دش  هدامآ  مسج  هب  **** یطیحم زکرم  رب  درک  نوچ  طخ  هس 

مادنا هدرک  شثلث  داعبا  هک  **** ماسجا هاگنآ  طیسب  هگنآ  تسا  طخ 

تیاهن ات  لوا  زا  بیترت  نیدب  **** تیاغ هب  ار  ملاع  تسناد  ناوت 

رخآ هب  لوا  دودیم ز  کت  کی  هب  **** رهاظ تشگ  هنومن  نیا  لقع  رب  وچ 
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درادن رخآ  لوا و  شدوجو  **** درادن رهاظ  دح  هکنآ  تسیادخ 

شنیرفآ باجح  دشاب  گنت  **** شنیب لها  شیپ  هک  وش  نیبادخ 

ینادب ار  دوخ  را  یناد  ار  ادخ  **** یناعم هار  زا  هک  ار  دوخ  نادب 

شیدنیم يرود  نادب  دوب  هچ  کلف  **** شیپ رد  هنییآ  تیکیدزن  نیدب 

تسعمج وت  رد  ملاع  ود  رادومن  **** تسعمش تشط  تخرچ  هک  يرون  نآ  وت 

ینامن او  تیاکح  زا  ات  وگم  **** یناهن زار  نیا  زا  شیب  یماظن 

ورسخ راک  ماجنا  هیوریش و  تفص  شخب 111 - 

تخود رب  هتخت  ار  ناهج  يدازآ  هب  **** تخومآ رد  تمکح  هتخت  ورسخ  وچ 

شمان هیوریش  رخبا و  ناریش  وچ  **** شماخ دنزرف  کی  دوب  میرم  ز 

لاس هن  برق  شدوب  هک  یلفط  نآ  رد  **** لاتق دنزرف  نآ  هک  نم  مدینش 

تفج ارم  يدوب  یگشاک  نیریش  هک  **** تفگ یم  دوب  یسورع  ار  نیریش  وچ 

شنید ای ز  تلود  ای ز  شناد  ز  **** شنیک ای ز  میوگ  زاب  شرهم  ز 

يارس
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دوب یم  دونشخان  هتسویپ  ودب  **** دوب یم  دود  رپ  وزا  هاش 

دنزرف هنوراو  نیا  زا  تفرگب  ملد  **** دنمدرخ يا  تفگ  ار  دیما  گرزب 

مسانش یم  ار  شعلاط  داسف  **** مساره یم  رتخا  خرفان  نیا  زا 

شیوخ ردام  رب  دشن  نمیا  گرگ  وچ  **** شیوخ رس  رد  دراد  هک  یلعف  دب  ز 

شتآ دنزرف  دوب  رتسکاخ  هک  **** شوخ یتلصخ  دیاین  شوخان  نیزا 

دیآ شوخ  ار  وک  وا  دیوگ  نآ  همه  **** دیآ شکلد  ار  سک  هچنآ  دیوگن 

گنسرف هب  دزیرگب  گنس  رف و  ز  **** گنس اب  هن  منیب  یمه  شرف  اب  هن 

نازیرگ نم  زا  یلو  هداز  نم  ز  **** نازیخ تشگ  نم  شتآ  زا  دود  وچ 

تسادوس هچ  مراد  فلخان  سب  فلخ  **** تسدوبر نازارفارس  زا  جات  مرس 

تسنابز نیریش  ناگریشمه  اب  هن  **** تسنابرهم نم  رب  هن  نیریش  رب  هن 

ار يرگنالاپ  اه  هشیپ  رد  رخ  هک  **** ار يرپ  نآ  وید  نیا  دنیب  یمشچ  هب 

مراد هرهم  وا  نوچ  هک  مرام  یلب  **** مرام هزرگ  دوخ  نم  هک  رذگب  نم  ز 

دنق یین  ره  درآ  هویم  لگ  ره  هن  **** دنزرف هداز  ره  دوب  نز  نز  ره  هن 

دادیب گنس  رب  دنک  وک  نهآ  سب  **** داز وزک  ار  نآ  تشک  هک  هداز  اسب 

یئانشآ دراد  شیب  ناشیوخ  ز  **** یئافو بحاص  زک  هناگیب  اسب 

هاگآ دب  کین و  ره  تکاپ ز  لد  **** هاش نیب  شیپ  يا  تفگ  دیما  گرزب 

تست رهوگ  زا  يا  هراپ  رخآ  هن  **** تست رس  درد  رسپ  نیاک  متفرگ 

ندرک دنویپ  یب  دنویپ  زا  لد  **** ندرک دنزرف  یمصخ  دیاشن 

ار دوخ  دنزرف  دنک  رس  جات  اک  **** ار دگل  دران  نبران  رب  یسک 

راسنوگن ار  دوخ  هچب  دراد  هک  **** راوخدگل دمآ  نآ  زا  دوت  تخرد 
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دننام شیوخ  مخت  هب  هرت  دوب  **** دنزرف زین  دشابن  دب  یکین  وت 

دتفا شیاراک  دوب  رز  مه  وزا  **** دتفا شیاریپ  رد  وچ  رز  يابق 

شاب شوخ  وت  شمار  دنک  دوخ  هنامز  **** شامج دنزرف  نیا  دش  نسوت  رگا 

شومارف ددرگ  ینسوت  يریپ  هب  **** شوج زا  رپ  ناسنیز  دراد  یناوج 

زا دتفا  نانچ 
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ورسخ ياج  دشاب  هناخ  شتآ  هک  **** ورسخ يار  سپ  نآ 

یتسرپ شتآ  نادبوم  نوچ  دنک  **** یتسشن مه  نالامه  اب  دزاسن 

تخت رب  هیوریش  دش  تسم  ریش  وچ  **** تخر دش  هناخ  شتآ  هب  ار  ورسخ  وچ 

تشاد یم  ساپ  ار  هش  رود  ارود  ز  **** تشاد یم  ساک  رد  یم  شوناشون  هب 

شدرک دنسرخ  ناهج  زا  یجنک  هب  **** شدرک دنب  رخآ  تشاذگن  نادب 

اب و تشاذگن  یسک  نیریش  زج  هک  **** وا اب  تشادرب  نانچ  یخلت  نآ  رد 

دازآ متسه  اتفگ  دنب  دص  اب  هک  **** داش نانچ  نآ  نیریش  هب  ورسخ  لد 

شیپ نینچ  ار  سک  ره  تسه  يزور  هک  **** شیدنیم یتفگ  ار  هام  يدناشن 

روجنر ورس  دشاب  هدوسآ  هایگ  **** رود دنک  رس  زا  هالک  وک  يداب  ز 

ریت دنز  رتشوخ  ودب  نکفاراکش  **** ریجخن دشاب ز  رت  لحف  وا  چنآ  ره 

میب دوب  ار  نادنلب  نداتفا  ز  **** مینود هب  ددرگ  هلزلز  زا  هوک  وچ 

تسگرگ نادند  یسب  شلابند  هب  **** تسگرزب شنادند  هک  هتخپ  نآ  ره 

دود دور  رتشوخ  ناوکین  يوسب  **** دودنا رز  ددرگ  یشتاک  اج  ره  هب 

تسه ارم  تلود  همه  یتسه  وت  وچ  **** تسد زا  دش  تلود  رگا  یتسد  رد  وت 

يدومن یم  تمدخ  يداد و  شلد  **** يدوبن غراف  وا  زا  زین  بل  رکش 

دشاب رامیت  یهگ  يداش  یهگ  **** دشاب رایسب  نینچ  تلود  رد  هک 

دنیشن متام  رد  هک  ره  دریمب  **** دنیشن مه  رد  نوچ  راک  جنکش 

دنبرد ود  ره  دیابن  رس  ياپ و  هک  **** دنچ کی  دوب  دیاب  يور  هداشگ 

روگ بل  زا  تشگ  او  رامیب  سب  هک  **** روز دوخ  رازآ  رب  درک  دیاشن 

دریمب دریگ  بت  هک  ار  سک  ره  هن  **** دریگن بت  ار  وا  تحص  شک  ره  هن 
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تسا دیلک  نآ  تسا  لفق  هن  ینیباو  وچ  **** تسا دیدپان  شدنب  هک  الفق  اسب 

ار من  گیر  نوچ  دشک  ار  مغ  مغ  هک  **** ار مغ  زادرپ  لد  یئاناد ز  هب 

هام نتخاس  دناد  زین  عنقم  **** هاوخدب تفرگب  ار  وت  ياج  رگا 

زا ناهج  **** دریگ بآ  بشخن  هاچ  نوچ  یلو 
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دریگ بات  یک  ینهآ 

یئانشور یمعا  روفاک و  هبش  **** یئار هریت  زا  تسه  هک  روشک  نیا  رد 

يدنخشیر يواگ  شیر  دزرا  هک  **** يدنسپان ره  اب  تخاس  دیابب 

تسا رود  مرزاک  بلط  يرود  وزا  **** تسا رود  مرش  زا  راگزور  زیتس 

تسا دازن  وک  رگید  درم و  وک  یکی  **** تسا داد  مرزآ  راگزور  ار  سک  ود 

یجنرن ات  ینامن  مه  را  زین  وت  **** یجنپس رید  نیرد  سک  دنامن 

يرایرهش يدیسر  نوچ  سک  رهب  **** يرادیاپ ار  ناهج  يدوب  رگا 

يداتف یک  ورسخ  هب  ورسخیک  ز  **** يداد هدنیاپ  تکلمم  رگ  کلف 

ددنخ هک  دیرگ  رتشیب  ناز  لگ  وچ  **** ددنب رازلگ  نیا  رب  لد  وک  یسک 

شود زا  تراب  دتفاک  رادنپ  نانچ  **** شورخم وت  اب  دنامن  ایند  رگا 

ینام وت  ات  دنامن  وک  هب  نآ  سپ  **** ینام وت  ای  دنام  لام  ای  وت  ز 

تسا ریزگان  شلامشوگ  درد  ز  **** تسا ریذپ  يداش  وا  هک  ره  طبرب  وچ 

ریخ نارخ  رد  یباین  یسیع  یب  هک  **** رید نیرد  شتآ  باتفآ  نوچ  نزب 

رام ارت  دزیگنا  وت  تشپ  زا  مه  **** راوخنوخ كاحض  نوچ  هکنیا  تسرام  هچ 

يدنام تشپ  یب  نوچ  هک  نیب  تبوقع  **** يدنار تشپ  زک  يا  هزیر  توهش  هب 

يراو تشپ  هن  بلط  يراو  مکش  **** يراب تشپ  رب  هنم  هتسپ  نیرد 

دنتسبن يزیچ  مکش  تشپ و  رب  هک  **** دنتسر هک  نیب  نورتس  نینعب و 

شابیم دنسرخ  وا  زا  تسه  تچنادب  **** شابیم دنویپ  یب  تسا  یلقع  ترگ 

تسین انس  تهزن  یگدوسآ  هب ز  هن  **** تسیناهج يدنسرخ  رت ز  نمیا  هن 

شوخ يروشک  یعبط  دازآ  تسه  هک  **** شکرد ياپ  یبآ  تسه و  ینان  وچ 
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یتسرپرس دمآ  مکحم  یئالب  **** یتسر هک  رس  روآرب  يدنسرخ  هب 

رایغا زا  تشگ  ملسم  يدنسرخ  هب  **** راغ نماد  رد  دش  هک  دهاز  نامه 

هوبنا زا  تسر  تعانق  زاورپ  هب  **** هوک رد  تسادیپان  هک  دبهک  نامه 

تسا چیه  تسد  رد  وزک  هب  نآ  ارت  **** تسا چیپ  چیپ  یعفا  رام  نوچ  ناهج 

يرام ریگیم  نارگید  تسد  هب  **** يراک چیه  دیان  وت  تسد  زا  وچ 

وت هک  **** دنسرخ شابیم  نادب  يدنبرد  وچ 
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دنبرد هنیجنگ  دوب  یجنگ 

شیپ هنب  فسوی  همان  تداعس  **** شیوخ هیاپ  یبای  هاچ  رد  رگ  و 

دشاب وت  يالاب  هک  ره  ناد  ملع  **** دشاب وت  ياج  وت  ردق  زا  ریز  وچ 

يراد ردص  ملاع  ود  زک  وت  یئوت  **** يراد ردق  مک  وت  هک  يرادنپ  وت 

درب ناهج  زا  يوگ  ناوت  تمه  نیدب  **** درخ نیبم  دوخ  رد  یئوت  ملاع  لد 

تسا دیرفآ  وت  یپ  زا  صاخ  ناهج  **** تسا دیزگ  تقلخ  زا  دزیاک  ناد  نانچ 

يدرگ دازآ  تخت  جات و  دنب  ز  **** يدرگ داشلد  نوچ  هشیدنا  نیدب 

جات ار  دیشروخ  نک  تخت  ار  نیمز  **** جاتحم جات  تخت و  هب  یشاب  رگ  و 

درب یم  زور  شوخ  شوخ  هناسفا  نیدب  **** درب یم  زوس  ورسخ  نیکست ز  نیدب 

داد یمه  لد  ار  هش  تفگ و  یم  نخس  **** دازآ ورس  نآ  نانچمه  دمآ  بش 

ار ورسخ  هیوریش  نتشک  شخب 112 - 

هدرب هار  زا  راو  لوغ  ار  کلف  **** هدرب هام  زا  رون  کیرات  یبش 

روکبش هدید  نارازه  دص  اب  کلف  **** روز یب  تسد  نارازه  اب  هنامز 

نیریش قاس  نیمیس  ود  رب  هداهن  **** نیرز دنب  اب  ار  ياپ  هشنهش 

تسب یم  هرهم  رب  شرز  ریجنز  هب  **** تسد نوگمیس  زا  يوم  رجنز  تب 

شیاپ دیسوب  یم  دیلام و  یمه  **** شیاس دنب  ياهقاس  تقفش  ز 

تفخ ناوت  شوخ  تیاکح  گناب  رب  هک  **** تفگ یم  زیگنارهم  ياه  تیاکح 

تشاد یم  شوگ  هشنهش  زاوآ  رب  **** تشاد یم  شون  رپ  نهد  یظفل  ره  هب 

شباوخ درک  تیارس  رد  تیریش  هب  **** شباوج دش  رتمک  تفخ و  ورسخ  وچ 

هتفر بآ  مشچ  زا  رادیب و  کلف  **** هتفر باوخ  رد  نینزان  رای  ود 
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تسب یم  رامسم  شبل  رب  یهایس  **** تسمرس هنتف  دماک  تفگ  یم  ناهج 

يرهم چیه  شتشرس  رد  هدوبن  **** يرهچ وید  نزور  دمآ ز  دورف 

یناشف شتآ  تورب  زا  طافن  وچ  **** یناشن ینوخ  بضغ  زا  باصق  وچ 

تسج یمه  الاب  ار  هاش  ریرس  **** تسج یمه  الاک  رب  هناخ  دزد  وچ 

تشک ار  عمش  دیرد و  شهاگرگج  **** تشم رد  غیت  دمآ  هش  نیلاب  هب 

شتآ نوچ  وزا  تسجرب  نوخ  هک  **** غیت رس  شهاگرگج  رب  دز  نانچ 
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غیم زا 

یباقع نوچ  نزور  رس ز  دز  نورب  **** یباتفآ درک  ادج  یهام  زا  وچ 

هدید هتشک  ار  دوخ  مشچ و  هداشگ  **** هدیرد ولهپ  شوخ  باوخ  رد  کلم 

هتفرگ ناج  زا  یگنشت  زا  شلد  **** هتفرگ نافوط  هگباوخ  شنوخ  ز 

بآ یتبرش  مهاوخ  رادیب و  منک  **** باوخشوخ ار ز  نیریش  هک  اتفگ  لد  هب 

هتفخن اهبش  نابرهم  نیا  تسه  هک  **** هتفهن رطخ  اب  تفگ  هر  رگد 

يراز دایرف و  زا  رگید  دبسخن  **** يراوخ دادیب و  نیا  نم  رب  دنیب  وچ 

دشاب هتفخ  وا  هدرم و  نم  موش  **** دشاب هتفگان  نخس  نیک  هب  نامه 

رادیب باوخ  زا  درکن  ار  نیریش  هک  **** رادافو نآ  داد  نانچ  ناج  یخلت  هب 

دیما هداد  ار  ناهج  يزبسرس  هب  **** دیشروخ وچ  ینیب  ینبلگ  هتفکش 

تسد رد  غیت  نیحایر  زیر  نوخب  **** تسمرس دنت و  يربا  هگان  دیآرب 

یگرب خاش و  دنامن  نبلگ  نازک  **** یگرگت دراب  ورف  یتخس  نادب 

رازلگ هن  دنیب  لگ  هن  ردنا  غاب  هب  **** رادیب هتفخ  نابغاب  ددرگ  وچ 

دزیرن نوچ  یبالگ  دزیر  لگ  وچ  **** دزیرن نوخ  لگ  مغ  زک  یئوگ  هچ 

باوخشوخ نیریش ز  سگرن  دمآ  رد  **** بآ نوچ  تفر  هش  نت  زک  نوخ  سب  ز 

یتشگ رادیب  ین  يان و  گناب  هب  **** یتشگ رای  شتخب  هک  اهبش  رگد 

رادیب درک  شهاش  مرگ  نوخ  هک  **** راب نیا  درک  يدرس  هچ  رگنب  کلف 

هدید باوخ  رد  ار  مهس  نآ  دوب  هک  **** هدید بات  غرم  وچ  دش  ناشیرپ 

تشادرب هآ  هدید  نوخ  يایرد  یکی  **** تشادرب هاش  هاگباوخ  زا  دنرپ 

یبارخ رد  دمآ  شمشچ  اغیرد  **** یباتفآ رون  تسج  یم  بش  ز 
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هدرک جارات  شنغور  یغارچ  **** هدرک جات  یب  رس  دید  يریرس 

هدرم رالاسهپس  هتفر  هپس  **** هدرب جنگ  هداشگ  رد  هنیزخ 

درک هر  مزع  هگناو  تسیرگب  یسب  **** درک هیس  ار  بش  یتعاس  هیرگ  هب 

تخیر یم  دولآ  نوخ  مادنا  نآ  رب  **** تخیمآرب ربنع  اب  کشم  بالگ و 

رون نوچ  تفات  یم  ینشور  زک  نانچ  **** روفاک هب  بالگ و  هب  شتسش  ورف 

شدیزاسب **** دنزارط ار  ناهاش  هک  یمزب  نانچ 
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دنزاسن رتهب  نآ  زک 

تسش وا  مادنا  بالگ  روفاک و  هب  **** تسچ یشیارآ  دوب  هدرک  ار  هش  وچ 

درک ورگ  ار  لد  دص  هشیدنا  نیدب  **** درک ون  زین  دوخ  شیارآ  نامه 

تسیاشن نتفگ  یسک  اب  نکیلو  **** تسیابب ار  نیریش  هیوریش  لد 

شاب شکراب  مغ  نیرد  هتفه  یکی  **** شاب شوخ  هک  شداتسرف  سک  یناهن 

هتفکش لگ  نوچ  نم  غاب  رد  دوش  **** هتفه ود  هام  درذگب  هتفه  وچ 

شهوکش مراد  رتشیب  ورسخ  ز  **** شهورگ ره  رب  مهد  يدنوادخ 

مراپس ار  وا  اه  جنگ  دیلک  **** مراد هدیشوپ  رز  ریز  شجنگ  وچ 

دیشوجب یم  نوچ  دش  دنت  هکرس  وچ  **** دیشوین ار  اهنخس  نیا  نیریش  وچ 

شبیرف رب  لد  ینتشک  نآ  داهن  **** شبیکش دشاب  ات  داد  شبیرف 

ون توسک  ات  نهک  خوسنم  ز  **** ورسخ بابسا  دوب  هچ  ره  هگنآ  سپ 

درک ادف  هشنهاش  ناج  رهب  ز  **** درک ادن  نامورحم  ناجاتحم و  هب 

ورسخ همخد  رد  نیریش  نداد  ناج  شخب 113 - 

دروآ رس  رب  نیریش  ناج  كاله  **** دروآرب رس  نیشون  باوخ  زا  حبص  وچ 

درخ نادروفاک  هر  همین  ردنا  دش  **** درب یم  روفاک  شبح  زا  یهایس 

دیدنخب یگنز  دش  هعلق  رد  هم  وچ  **** دید یم  هام  رد  ییگنز  هعلق  ز 

يرامق دوع  زا  يدهم  ینایک  **** يرایرهش مسر  هب  شدومرفب 

رهوگ دیراورم و  هب  هدومآ  رب  **** رز هتخت  رد  ار  دهم  هتفرگ 

دهم نآ  رد  ار  ورسخ  دیناباوخب  **** دهع یسراپ  كولم  نیئآ  هب 

ناهاگ حبص  تقو  درب  دهشم  هب  **** ناهاش شود  رب  ار  دهم  نآ  داهن 
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هداتسیا دهم  نآ  درگادرگب  **** هدایپ رسکی  هدش  نارادناهج 

ار دوخ  تشگنا  ملق  نوچ  هدیرب  **** ار دبراب  هتفر  تشگنا  ملق ز 

هتشگ دیب  گرب  وچ  ینازرلب  **** هتشگ دیما  درخ  دیما  گرزب 

دروآرب ناج  زا  هاش  گرم  ار  ام  هک  **** دروآرب ناغفا  فیغض  زاوآ  هب 

وک ملع  ریشمش و  رالاسهپس و  **** وک مجع  ناهاش  تشپ  هانپ و 

دنناوخ شیرسک  هگ  زیورپ و  یهگ  **** دنناوخ شییند  ورسخ  ناک  اجک 

ورسخ هچ  يرسک و  هچ  دیشمج و  هچ  **** وراور دمآ  لیحر  هار  رد  وچ 

رد يورس  وچ  **** نامالغ نازینک و  رس  هداشگ 
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نامارخ نیریش  نایم 

شود رب  فلز  ياه  هقلح  هدنکف  **** شوگ رد  هقلح  نیگآرهوگ  هداهن 

تسد رب  هدنکفا  راگن  هناسورع  **** تسم سگرن  رد  اه  همرس  هدیشک 

رب رد  دیهان  نوچ  خرس  يریرح  **** رس رب  دیشروخ  نوچ  درز  يدنرپ 

دشیم تسد  زا  دید  هنتف  ناک  یسک  **** دشیم تسمرس  کلم  دهم  سپ 

شدهم نایاپ  رد  صقر  هتفرگ  **** شدهع نادیم  رد  ياپ  هداشگ 

نیگمغ تسین  ورسخ  گرم  رهب  ز  **** نیریش هک  ار  سک  ره  داتفا  نامگ 

دوب نابرهم  لد  وا  رب  ار  نیریش  هک  **** دوب نامگ  نیا  زین  ار  هیوریش  نامه 

هاش هناخ  دبنگ  هب  ات  ناسنیدب  **** هام نآ  دشیم  نابوک  ياپ  هر  همه 

نازیر بامیس  نمس  رب  سگرن  ز  **** نازینک نامالغ و  رد  وا  سپ 

دنداتسیا يور  رد  يور  ناگرزب  **** دنداهن دبنگ  رد  هاش  دهم  وچ 

دبنگ هب  دمآ  نورد  یشارف  هب  **** دبوم شیپ  نیریش  تسبرد  نایم 

تسد رد  هنشد  دش  کلم  دهم  يوس  **** تسب رد  قلخ  يور  هب  دبنگ  رد 

تشاد رگج  رب  واک  نهد  نآ  دیسوبب  **** تشادرب رهم  ار  کلم  هاگرگج 

شیوخ نت  رب  دز  يا  هنشد  اجنامه  **** شیر ار  مخز  نآ  دید  هک  نییآ  نادب 

ار هش  مادنا  درک  هزات  تحارج  **** ار هگباوخ  نآ  تسش  مرگ  نوخ  هب 

شود رب  شود  داهن و  بل  رب  شبل  **** شوغآ رد  ار  هش  یهگنآ  دروآ  سپ 

تشاد ربخ  شزاوآ  زا  موق  ناک  نانچ  **** تشادرب زاوآ  دنلب  يورین  هب 

تسر يرواد  زا  ناج  يرود و  زا  نت  **** تسویپ هب  نت  اب  نت و  ناج و  اب  ناج  هک 

باوخ رکش  ار  نیریش  داب  كرابم  **** باتناهج عمش  نآ  ورسخ  مزب  هب 
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یئاعد دیوگ  دسر  اجنیا  نوچ  هک  **** یئانشآ نآ  داسر  شزرمآ  هب 

ار نابرهم  رای  ود  نیا  زرمایب  **** ار نادکاخ  نیا  راد  هزات  یهلاک 

وا ندرب  ناج  نداد و  ناج  یهز  **** وا ندرم  نیریش  نیریش و  یهز 

ندرپس دیاب  نینچ  ناج  ناناج  هب  **** ندرم قشع  رد  دنک  بجاو  نینچ 

وک تسا  درم  نآ  نز  **** دشاب درمان  دوب  نز  وک  ره  هن 
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دشاب درد  یب 

تسا درون  رد  شریش  هک  ابید  اسب  **** تسا درم  ریش  وک  انز  انعر  اسب 

داشمش نیرسن و  رب  درک  نوخیبش  **** دادیب هار  زا  دیمد  رب  يرابغ 

هوک ات  هوک  یلیس  دیراب  ورف  **** هودنا يایرد  زا  يربا  دمآ  رب 

تسار نیمز  كاخ  اب  درک  ار  اوه  **** تساخرب دنت  يداب  تشد  يور  ز 

زاوآ رسکی  یلاح  دندروآرب  **** زار نیزا  هگآ  دندش  نوچ  ناگرزب 

هد نینچ  ناداماد  هب  ار  ناسورع  **** هز نیمز  ياو  نامز  يا  تنسحا  هک 

یسورع رتهب  نیزا  درک  دیاشن  **** یسور یگنز و  برطم  دشاب  وچ 

دندرک تخس  ناشیا  رب  دبنگ  رد  **** دندرک تخت  مه  ار  جات  بحاص  ود 

كاخ نآ  حول  رب  لثم  نیا  دنتشون  **** كانمغ دنتشگ  سپ  زاب  اجنآ  زو 

تسا تشکن  ار  دوخ  سک  رهب  زا  یسک  **** تستشرد كاخ  رد  هک  نیریش  زج  هک 

سک اب  درک  دهاوخن  يراد  افو  **** سکان درس  نیک  ناهج  رب  لد  هنم 

ماجنارس دناتسن  زاب  کی  کی  هک  **** مایا هلفس  نیا  ار  درم  دشخب  هچ 

زاب تبقاع  دناتس  تبون  کی  هب  **** زاغآ هب  یناج  دهد  تبون  دص  هب 

یچیه چیه  یتسکش  يداتفا  وچ  **** یچیپ چیپ  یمسلط  یئاپ  رب  وچ 

تسیدنمک یب  وک  یندرگ  هد  ناشن  **** تسیدنب رهش  مکحم  هک  ربنچ  نیرد 

ندرک زاب  ربنچ  دنب  ناوتب  هن  **** ندرک زاورپ  ناوت  ربنچ  اب  هن 

میئاشگ نوچ  ام  سک  تسداشگن  وچ  **** میئامن نوچ  شیاشگ  ربنچ  نیرد 

كاخ رب  مینیشنب  كاخ  روج  ز  **** كانرطخ كاخ  نیردناک  هب  نامه 

راز ام  وچ  دیرگ  یسک  مک  ام  رب  هک  **** رابکی شیوخ  يارب  زا  مییرگب 
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زوسناهج مشچ  یتشاد  هیرگ  هب  **** زور بش و  نوطالفا  هک  متسدینش 

تسیرگن هدوهیب  سک  مشچ  اتفگب  **** تسیچ زا  هیرگ  نیاک  وزا  دندیسرپب 

زاب هگرید  زا  دنا  هدرک  وخ  مهب  **** زاسمد ناج  مسج و  هک  میرگ  نآ  زا 

یئادج زور  نادب  میرگ  یمه  **** یئانشآ زا  تشگ  دنهاوخ  ادج 

تسزاس گرب و  یب  وشم  یگرب  یب  هب  **** تسزارد هر  ناک  ندش  یهاوخ  یهر 

رهش نک  اهر  **** كالفا رب  دش  یناوت  ناج  ياپب 
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كاخ رب  كاخ  دنب 

تفر ناوت  نوریب  دوخ  زرا  تفر  ناوت  **** تفر ناوت  نوچ  نودرگ  ماب  رب  وگم 

خاک نیا  ماب  رب  ندش  دیاش  نوچ  هک  **** خاتسگ شیدنارود  لقع  زا  سرپب 

ینایک خاک  نیا  رب  شکرب  ملع  **** یناتسیم يوتف  لقع  زک  نانچ 

سک زا  هن  یسرپ  یم  هچنآ  سرپ  وزا  **** سب وت  يار  خویشلا  خیش  درخ 

تسین نخس  نآ  تسا  لابو  ناریپ  رب  **** تسین نهک  ریپ  نآ  لوق  زک  نخس 

تسیاس دنب  ناهوس  وچ  کی  کی  سفن  **** تسیاپ دنب  تعیبط  ياپ و  درخ 

دنب نینهآ  نیا  تفرگرب  دوخ  زا  هک  **** دنمورب دش  نآ  راصح  نیرز  نیدب 

دنرآرب تراک  زک  دنراک  نآ  رب  **** دنرارب ترای  زا  هک  نامصخ  نیا  وچ 

سرتیم زین  دوخ  رب  زرلیم و  ورب  **** سرواگ هناد  کی  روخم  نمرخ  نیزا 

دنچ ینمرخ  ناواگ  ياپ  رد  نامب  **** دنچ ینت  نیزرب  نورب  رخ  یسیع  وچ 

راو نیمز  نکفاواگ  تشپ  رب  هنب  **** راوخیمدآ تشپواگ  هن  نیزا 

يواگ تشپ  رب  مه  هتشپ  رخ  نیرد  **** يواکزاب نوچ  يوش  هرهز  رگا 

دوس کمن  شدرک  يا  هروش  بیرف  **** دوبهب رادنپ  رب  هک  هنشت  اسب 

تخانشن زاب  کشرت  ار ز  کخلت  هک  **** تخادنا رتشا  زا  ار  دوخ  هک  یجاح  اسب 

تسیئاهدژا شدرگ  هتسب  رد  رمک  **** تسیئارس نادنز  نوچ  خرچ  راصح 

درک شدیاب  یئاهدژا  اب  مد  هک  **** درم نآ  شیع  دوبن  خلت  هنوگچ 

دنچ اهدژا  اب  تندرک  یفیرح  **** دنب رب  تخر  ناتسبش  نیز  نمهب  وچ 

یئاهر یبای  اهدژا  رخآ ز  هن  **** یئادج نیز  يدوس  تسین  دوخ  ترگ 

ندرپس دیاب  یسک  رت  نمشد  هب  **** ندرم تقو  شکنآ  تسود  يراد  هچ 
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یلیس هب  رخ  تمرح  هب  یسیع  دوش  **** یلیسم رید  نیزک  وش  تمرح  هب 

رازاب تسا  زیت  ضوع  رد  ار  دب  هک  **** رازایم ار  سک  تدیاب  تمالس 

تسا تایح  ار  ناغرم  ار و  ناتخرد  **** تسا تابنوشن  رد  هک  شبنج  نآ  زا 

یناب ریجخن  دشک  یشیورد  هب  **** یناگدنز مک  دوب  نکفا  تخرد 

تسیاپ گنل  بکرم  هک  شکرد  نانع  **** تسیان گنت  ملاع  هک  نکفب  ملع 

نیزا رادرب  سفن 
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گنل نهک  ياپ  نیزا  ياشگب  هرگ  **** گنتولگ يان 

ياپ رب  دنب  تسندرگ و  رب  لغ  هک  **** ياج نتخاس  دیاب  هچ  رد  یکلم  هب 

دونشخ تسین  تسهب و  دش  دیابب  **** دوز یتسین  دبای  هک  یتسه  نیزا 

روگ ات  وت  هارمه  دنتسه  همه  **** روز نز و  دنزرف و  کلم و  لام و  ز 

وت اب  كاخ  رد  سک  چیه  دیاین  **** وت اب  كانمغ  ناهرمه  نیا  دنور 

دندرگ زاب  یهار  هب  کی  ره  وت  ز  **** دندرگ زاسدب  همه  تناقیفر 

یتسه هک  اج  ره  نتشیوخ  اب  یئوت  **** یتسم باوخ و  رد  یگدنز  گرم و  هب 

نز نامسآ  رب  ملع  ناتسب  نانع  **** نز ناوراک  لایخ  یتشم  نیزا 

یهاگراب یهاوخ  دید  فلاخم  **** یهاگراک ره  رد  هک  دش  نآ  فالخ 

دراد گنت  نادیم  فان  ات  بل  ز  **** دراد گنهآ  رهپس  رب  وک  سفن 

ار دص  راب  دص  هب  وت  زا  دنتشک  هک  **** ار دوخ  زاورپ  یلقاع  رگ  هدب 

درادن یکاخ  زج  هک  هد  شداب  هب  **** درادن یکاب  ام  نوخ  زک  نیمز 

دنتسب تخر  ناشیاک  دنب  رب  هنب  **** دنتسشنرب نارای  هک  نیشنم  الد 

ندناشف ایرد  رب  تخر  دیابب  **** ندنام رید  ناوتن  وچ  یتشک  نیرد 

روایم رب  مد  هطوغ و  روخ  ورف  **** روایم رب  مغ  زا  رس  ایرد  نیرد 

تسار یم  دشاب ز  نامسآ  رب  رگا  **** تسار یمداک  یلامج  یبوخ  نیدب 

گنت هلوغیپ  نیرد  سک  دنامن  **** گنس دنکشب  نیمز و  دیاسرفب 

رادرب شرف  نیز  مدق  وش  هتشرف  **** راذگب هلوغیپ  نیرد  نالوغ  یپ 

دنتسر گنهآ  ناج  لد ز  ناج و  هب  **** دنتسب گنج  لد  رد  هک  نادرمناوج 

دهاوخ درم  ناج  نداد  زا  شیپ  هک  **** دهاوخ درب  ناج  یسک  ندنک  ناج  ز 
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يریمن ات  ار  نتشیوخ  ناریمب  **** يریگب وخ  دنامب  رگ  ینامن 

تسا نیمزریز  نونک  يراز  دص  هب  **** تسا نینهآ  یتفگ  هک  رکیپ  اسب 

یئوگ دندوب  نیمز  كاخ  همه  **** یئوج زاب  ار  نیمز  مادنا  رگ 

كاخ اشوخ  يا  دنتفر  كاخ  رد  همه  **** كاحض نودیرفا و  دیشمج و  اجک 

منادن **** تسا كاخ  بانوخ  رد  هک  نیب  اهرگج 
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تسا كاله  يایرد  هچ  نیاک 

شلیحر گناب  یپ  دمانرب ز  هک  **** شلیپ سوک  اجنیا  دماک  يدید  هک 

تسین مدع  الا  دوجو  ماجنارس  **** تسین متس  یکاخ  دش  كاخ  رد  رگا 

تسد دنز  یم  مرخ  هچ  ات  نیب  کلف  **** تسم دنک  یم  ناسآ  هچ  ات  نیب  ناهج 

شوگ رد  هبنپ  یناهج  اب  یئوگ  هچ  **** شوماخ راتفگ  نیا  نک  سب  یماظن 

یئور هدنخ  رد  ار  هیرگ  نیا  شوپب  **** یئوگ دنچ  ملاع  ياهتیاکش 

ددرگنرب ناک  نیمز  دزارفا  هچ  **** ددرگن رد  ناک  نامز  درآ  شیپ  هچ 

شخیم راچ  یکشخ  يزور ز  دنک  **** شخیب هزات  ینیب  هک  ار  یتخرد 

يزور هاگان  دهد  رب  شداب  هب  **** يزورف یتیگ  دنک  ار  يراهب 

درادن يراک  دتس  داد و  زجب  **** درادن يراع  دناتسب و  دهد 

گنس نز  هشیش  رب  نک  هشیش  رد  همه  **** گنت هشیش  هن  نیا  ياهتیانج 

هنیگبآ زبس  نیا  ددرگ  هتسکش  **** هنیک مرگ  رود  ياپ  رد  رگم 

تچیپ چیپاچیپ  خرچ  نیا  دهد  **** تچیه رهب  زک  نکم  ییند  هدب 

دنب نینهآ  تفه  نیزا  تسر  دیاشن  **** دنویپ راچ  نیا  اب  هک  رذگب  دوخ  ز 

لگ رد  ياپ  تسد و  ود  ار  ام  ورد  **** لزنم هناریو  نیا  تسا  گنس  لگ و 

گنس رب  گنس  هن  دهن  لگ  رب  لگ  هن  **** گنهرف درم  لگ  نیرد  گنس و  نیرد 

نیریش ورسخ و  هناسفا  هجیتن  شخب 114 - 

یناوخ هناسفا  رگم  يرادنپ  هچ  **** ینام هناسفا  نیدب  تربع  زک  وت 

ندناشف نیریش  رب  خلت  یبالگ  **** ندنار کشا  تسطرش  هناسفا  نیرد 

یناوج زور  دش  داب  رب  لگ  وچ  **** یناگدنز مک  نآ  هکنآ  مکحب 
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دوب نم  قافاک  دوخ  داتفا  نامگ  **** دوب نم  قاچبق  تب  نوچ  ور  کبس 

دنب رد  ياراد  نم  هب  هداتسرف  **** دنمدرخ زغن و  يرکیپ  نویامه 

رت نیتسآ  گنت  نهریپ  زا  شابق  **** رت نینهآ  عرد  زا  عرد و  شدنرپ 

هداهن شلاب  يرسمه  رد  ارم  **** هداهن شلام  رب  شوگ  ار  نارس 

جرات هب  ار  متخر  هداد  یکرت  هب  **** جاتحم چوک  يوس  هتشگ  ناکرت  وچ 

یناد وت  ار  مداز  كرت  ایادخ  **** یناهن هگرخ  زا  مکرت  دش  رگا 

دیوگ دمحم  دوخ  دنزرف  تحیصن  رد  شخب 115 - 

نیسوق باق  رد  نتشیوخ  ماقم  **** نیعلا هرق  هلاس  تفه  يا  نیبب 

داب ادخ  مان  نم  مان  وت  رب  هن  **** داد ادخ  يزور  مدرورپ و  تنم 

دنچ یکزور  مهام  میدیدنخ  هک  **** دنخ یم  داش  یلاله  رود  نیرد 

تلامج ار  مجنا  دنزورفا  رب  **** تکاله ددرگ  نمجنا  ردب  وچ 

تسیئادخ ناک  یملع  هب  شکرب  ملع  **** تسیئاوه ناک  یفرح  هب  شکرد  ملق 

یماظن دنزرف  هنازرف  یهز  **** یمان لقع  دیوگ  هک  یسومان  هب 

ار مرکا  ربمغیپ  ورسخ  ندید  باوخ  رد  شخب 116 - 

زیورپ راک  رد  للخ  دمآ  نازک  **** زیخبش زادرپ  نخس  نآ  تفگ  نینچ 

باوخ رد  دید  ار  یفطصم  لامج  **** باتهم وچ  نشور  یبش  اهبش  زا  هک 

يدنمک نوچ  وسیگ  هدرک  لسلسم  **** يدنمس يزات  رب  هتشگ  نامارخ 

درگرب رفک  زا  ریگ  مالسا  هر  **** درمناوج ياک  وا  اب  تفگ  یبرچ  هب 

مدرگنرب مراد  هک  نییآ  نیزا  **** مدرگن رس  یب  ات  داد  شباوج 

هنایزات کی  وا  رب  دز  يدنت  هب  **** هناور دش  اجنآ  زا  دنت  راوس 
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دمآ رب  شزغم  زا  يدود  شتآ  وچ  **** دمآ ردنا  ورسخ  وچ  شوخ  باوخ  ز 

رامیت هودنا و  بش ز  چیه  یتفخن  **** رامیب دوب  یکانسرت  زا  هام  هس 

زیخرب هک  ار  نیریش  تفگ  تولخ  هب  **** زیت دش  خلت  رامخ  زا  زور  یکی 

جنر درب  رطاخ  زا  هچنآ  مینیبب  **** جنگ هناخ و  رهاوج  رد  ات  ایب 

هنیزخ زا  دشاب  هچنآ  میجنسب  **** هنیمشیربا رهوج و  رطع و  ز 

میشخب هیاریپ  شور  نیز  ار  ناور  **** میشخب هیام  ار  ناگیامیب  نازو 

ياج نیمز  رب  رهاوج  زا  دندیدن  **** يارمه ود  نآ  دنتفر  هنیجنگ  يوس 

ریگ یمه  ورسخیک  هب  ات  ورسخ  ز  **** ریجنز هتسب  هطیرخ  رب  هطیرخ 

دوب ناهن  هد  اراکشآ  ناز  یکی  **** دوب ناد  جنگ  ار  وا  هک  هناخ  لهچ 

دندید دوب  رهاظ  هک  ار  یعاتم  **** دندیسر کی  کی  يا  هنیجنگ  ره  هب 

دنتسج زاب  شدیلک  ناروجنگ  ز  **** دنتسج زار  تخسنب  ار  اهرگید 

روجنر تشگ  رهوگ  راب  زا  نیمز  **** روجنگ دروآ  شیپ  هخسن  دیلک و 

شدیلک یجنگ  ره  لفق  اب  نامه  **** شدید دوب  ناهنپ  هک  یجنگ  هش  وچ 

رز زا  دید  نایم  رد  يدیلک 
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بات قنور و  سب  زا  نشور  یعمش  وچ  **** بان

رب رد  تسین  شدیلک  نآ  لفق  هک  **** رد ار  جنگ  نآ  تسج  زاب  مدرم  ز 

هاگناشن رب  ندنک  داد  ار  نیمز  **** هاش دش  هاگآ  نوچ  دنداد و  ناشن 

اراکشآ قاط  یکی  دمآ  دیدپ  **** اراخ گنس  زا  كاخ  دندیراخ  وچ 

رز زا  یلفق  نیگنس  قودنص  نآ  رب  **** رمرم یقودنص ز  هتسب  رد  ورد 

دنداهن نوریب  ار  لفق  نورد  **** دنداشگ رب  رد  نآ  هش  نامرف  هب 

هداهن رز  زا  حول  هراپکی  ورب  **** هداس میس  زا  دنتفای  یمسلط 

هتشون یبیکرت  میس  ردنا  رز  **** هتشرس میس  زا  رز  حول  نآ  رب 

دنام ورف  ندناوخ  ورف  ناز  هشنهش  **** دناوخ ورف  ناک  يریپ  دندرک  بلط 

شرازگ شدرک  نینچ  هدنرازگ  **** شراخ دندرک  ار  بیکرت  نآ  وچ 

دوب ناکباچ  ياوشیپ  یتسچب  **** دوب ناکباب  ریشدراک  یهاش  هک 

تشاد رظن  وکین  کلف  ماکحا  رد  **** تشاد ربخ  نودرگ  مجنا و  زار  ز 

نودرگ رود  زا  نارق  نیدنچ  رد  هک  **** نوریب دروآ  نینچ  رتخا  تفه  ز 

ینارق بحاص  برع  میلقا  رد  **** یناشن دیآ  دیدپ  رکیپ  نیدب 

راتفگ تسار  دهع و  تسار  نیما و  **** رادرک بوخ  ریلد و  يوگ و  نخس 

ار ناربمغیپ  دوب  متاخ  نیدب  **** ار نارتخا  دلام  شوگ  زجعم  هب 

یئادخ تلم  دسر  وا  عرش  هب  **** یئاشداپ درآرب  اهتلم  ز 

دشاب شیپ  رد  وا  عرش  مکح  هک  **** دشاب شیوخ  یهاشداپ  ار  یسک 

دوس وا  حلص  دش  نایز  وا  گنج  هک  **** دوز دورگب  اناد  هک  دیاب  ودب 

درک رثا  شناج  لد و  رد  تسایس  **** درک رظن  تروص  نآ  رد  هشنهاش  وچ 
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باوخ رد  دید  بش  ناک  دوب  يراوس  **** بات ناهج  لکش  نیاک  تفگ  هنیع  هب 

شناوختسا زا  زغم  تخیر  نوریب  هک  **** شناج دیشوج  بلاک  رد  نانچ 

درم نینچنیا  تسدید  هک  یتیگ  رد  هک  **** درگناهج نادیرب  زا  دیسرپب 

رون ار  هدید  دشخب  هدید  ار  لد  هک  **** روظنم لاثمت  نیاک  دنتفگ  همه 

كاخ دش  يوب  ربنع  هبعک  رد  وزک  **** كاپ ربمغیپ  نادب  زج  دنامن 

لفق شنابز  **** تسا دیزگ  شقلخ  زا  دزیاک  دمحم 
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تسا دیلک  ار  ملاع 

گنس شرس  رب  هداتف  رهوگ  نآ  زا  **** گنتلد هنیجنگ  نآ  زا  هاش  دش  نورب 

زغن رکیپ  ناز  شرکیپ  ناشیرپ  **** زغم رد  شوج  ار  هش  دید  نیریش  وچ 

يدابقیک تخت  جات و  زارط  **** يدار یئاناد و  هب  يا  تفگ  هش  هب 

دنتفگن هدوهیب  هک  یناد  نخس  **** دنتفهن ام  زا  شیپ  هک  رکیپ  نیا  رد 

رادومن نیا  دندرک  دنتسب و  دصر  **** راک نیدب  ام  زا  شیپ  لاس  نیدنچ  هب 

تیالو نیا  دندرک  هنیشیپ  وزک  **** تیالو بحاص  يربمغیپ  نینچ 

یهاوگ تجح  وا  نید  رب  دهد  **** یهلا دراد  یتجح  هصاخ  هب 

دشابن يزارفارس  ياج  ورب  **** دشابن يزاب  نینچ  یمسر  هر و 

هار نیرد  شکاشاخ  راخ و  دنامن  **** هاش دنک  تبغر  وا  نید  رب  رگا 

ددرگ هتسویپ  دبا  لابقا  هب  **** ددرگ هتسر  دزیا  هارفا  داب  ز 

دنامب یهاش  وا  لسن  رد  نامه  **** دنامب یهاوخ  وکن  مان  ورب 

یئوگ تسادیپ  رثا  تجح  نیدب  **** یئوگ تسار  ورسخ  تفگ  نیریش  هب 

تسا دیدپ  تلم  ارم  ناکاین  **** تسا دیرفآ  نادزی  هک  اجنآ  یلو ز 

مراد مرش  هتشذگ  ناهاش  ز  **** مراذگ نوچ  ناکاین  مسر  هر و 

دزاون ار  وا  تخب  هکنآ  نییآ  ون  **** دزاسن متخب  یلو  دهاوخ  ملد 

دوب وا  مان  برغم  هب  ات  قرشم  ز  **** دوب وا  مار  تلود  هک  نارود  نآ  رد 

رهاظ درک  یم  ناهج  رد  توبن  **** رهاق ياه  تجح  هب  ام  لوسر 

يزاب هقرخ  هم  اب  درک  هم  یهگ  **** يزاس هقرخ  ار  هم  درک  یم  یهگ 

تفگ یم  زاب  تیاکح  شگنس  یهگ  **** تفگ یم  زار  اراخ  گنس  اب  یهگ 
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دنک یم  داب  نوچ  ار  كاخ  تورب  **** دنک یم  داینب  ار  هوک  شهوکش 

درک یم  زین  یشخب  جنگ  شمیسن  **** درک یم  زیچان  ار  جنگ  شیاطع 

داد یم  ماع  يالص  روشک  رهب  **** داد یم  ماج  توعد  ار ز  قیالخ 

نتشون يزرح  یسک  ره  مانب  **** نتشرس يرطع  اطع  زا  دومرفب 

یلاخ هطقن  زا  دیشک  رب  ار  مجع  **** یلامج طخ  زا  درک  هزات  ار  شبح 

تخاس يا  همانورسخ  مان  رهم  هب  **** تخادرپ زاب  یشاجن  شقن  زا  وچ 

ورسخ هب  ربمغیپ  نتشبن  همان  شخب 117 - 

دوج ضایف  دبا  ات  شدوجو  **** تسا دوجولا  قالخ  هک  يدنوادخ 
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تسا

درادن عطقم  شرخاک  یمیکح  **** درادن علطم  شلواک  یمیدق 

دزوسب یلاح  دنز  مد  رگ  درخ  **** دزودب بل  شتافص  اب  فرصت 

تسناور شمکح  دشک  رد  خزود  هب  **** تسناهج ردناک  يدهاز  ره  رگا 

كاب شتسیک  زا  تشهب  رد  دتسرف  **** كانمغ تسه  وک  ییصاع  ره  رگ  و 

تسین بجع  نادنوادخ  زا  ریگ  هد و  **** تسین ببس  تلع  ار  شیدنوادخ 

ار يربمغیپ  دهد  رب  يروم  هب  **** ار يرسفا  لیپ  دشک  هشپ  کی  هب 

يراد بلق  ار  يا  هناورپ  دهد  **** يراک بالق  درب  یغرمیس  ز 

یسانشار وک  نآ  سب  یئاسانش  **** یساپس بحاص  را  نک  ار  وا  ساپس 

نادرگب بهذم  وا  تسین  نآ  چره  ز  **** نادرگب بل  وا  یب  هک  يدایره  ز 

تسوا هاشداپ  یهاوخ  هک  ینعم  رهب  **** تسوا هلا  یئامنب  هک  يوعد  رهب 

تسار ادخ  نامرف  ینارنامرف و  وت  **** تسار اضق  تردق  رذگ  رد  تردق  ز 

راوازس دمآ  ادخ  ار  یئادخ  **** راتسرپ یتشم  زا  دیان  یئادخ 

يراد ماج  دص  يورسخیک  رگ  و  **** يراد مان  ورسخ  هک  زجاع  يا  وت 

یهاوخ درب  نوچ  ناج  گرم  تسد  ز  ****؟ یهاوخ درم  رخآ  هن  یقولخم  وچ 

سومان گنرین و  زا  دراد  رس  رد  هچ  **** سوبحم كاخ  یتشم  هک  دناد  یم  هک 

یئادخ رد  یتفر  هک  يوعد  اسب  **** یئاشداپ يدوب  گرم  یب  رگا 

تسین رنه  ندید  دوخ  هک  وش  نیب  ادخ  **** تسین رصب  ار  نیب  دوخ  هک  دوخ  رد  نیبم 

رایسب تسه  شنیرفآ  باسح  **** رادقم نوناق  رد  هک  رذگب  دوخ  ز 

يدروخبآ نوکسم  عبر  نیا  وا  زو  **** يدرگ تسه  شنیرفآ  زا  نیمز 
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يرهش تسه  نیادم  هرهب  نازو  **** يرهب تسا  نوکسم  عبر  زا  قارع 

باوخ رد  صخش  کی  یمدآ  ناز  یئوت  **** باب رهب  دشاب  یمدآ  رهش  نآ  رد 

شنیرفآ زا  دوخ  رادقم  دح و  **** شنیب هار  زا  ریگ  زاب  یسایق 

یهابت زج  شنیرفآ  دراد  هچ  **** یهلا میظعت  شیپ  ات  نیبب 

تسا لاحم  ندرک  بلط  يدنوادخ  **** تسا لامیاپ  ناس  نیا  زک  یبیکرت  هب 

تسیئاج دنمتجاح  هن  ياج و  رب  هن  **** تسیئادخ ار  ملاع  هک  هد  یهاوگ 

يرورس ار  یمداک  یئادخ 
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داد يربمغیپ  یمدآ  رب  ارم  **** داد

نک اهر  خزود  نیب  عرش  تشهب  **** نک ادج  ندیتسرپ  شتآ  عبط  ز 

غاد نیشتآ  نک  اهر  هناورپ  وچ  **** غاب نیرد  نک  اشامت  ناسوواط  وچ 

دشاب دورمن  دنک  شتاک  یسک  **** دشاب دودرپ  سجم  ار  یسوجم 

شتآ زا  درگ  ملسم  وش  ناملسم  **** شوخان تسه  نیو  يا  هدنام  شتآ  رد 

شدرک متخ  دمحم  ناونع  هب  **** شدرون بحاص  دش  متخ  همان  وچ 

زیورپ يوس  تقیثو  نآ  داتسرف  **** زیخ کبس  دلج و  يدصاق  تسد  هب 

ورسخ نوخ  تسایس  زا  دیشوجب  **** ون همان  نآ  درک  هضرع  دصاق  وچ 

دنامرد رومخم  هدروخ  نویفا  وچ  **** دناوخرب روشنم  نآ  زک  یفرح  ره  هب 

یناشف شتآ  شگر  ره  یمرگ  ز  **** ینانس شیوم  ره  تشگ  يزیت  ز 

دید ار  بآ  هدیزگ  گس  یتفگ  وت  **** دید ار  بات  ملاع  هاگ  ناونع  وچ 

زیورپ يوس  دمحم  زک  هتشون  **** زیگنا تبیه  داوس  زا  دید  یطخ 

هاش نم  وچ  اب  درای  هک  یخاتسگ  هک  **** هار زا  شدرب  یهاشداپ  رورغ 

ممان يالاب  دوخ  مان  دسیون  **** ممارتحا نیا  اب  هک  هرهز  ارک 

درک دب  درک و  دب  هشیدنا  مشخ  ز  **** درک دوخ  هاگشتآ  وچ  یخرس  زا  خر 

ار نتشیوخ  مان  هکلب  همان  هن  **** ار نکش  ندرگ  همان  نآ  دیرد 

یکاخ درک  ار  دوخ  ياپ  تعجر  هب  **** یکانمشخ نآ  دید  وچ  هداتسرف 

داد یهگآ  ار  ناهگآ  غارچ  **** داد یهت  دود  نآ  هک  شتآ  نآ  زا 

زاورپ هناورپ  نوچ  داد  ار  اعد  **** زارفا ندرگ  غارچ  نآ  یمرگ  ز 

داتفا رد  يرسک  كرات  زا  هالک  **** داتفارب يرسک  اعد  ناز  ار  مجع 
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یئاشداپ نآ  تشگ  هتفشآ  وا  رب  **** یئافطصم عرش  ياهزجعم  ز 

تشادرب ریشمش  شنتشک  رد  رسپ  **** تشادرب ریز  زا  رهپس  ار  شریرس 

یقاط داتفا  ورف  شناویا  ز  **** یقارط نودرگ  زا  هگان  دمآ  رب 

هتسسگ دش  لپ  نآ  لیس و  دمآ  رد  **** هتسب دوب  نهآ  هلجد ز  رب  یلپ 

زیدبش هن  روخآ  رب  دنام  نوگلگ  هن  **** زیگنا شتآ  یمومس  دمآ  دیدپ 

راقنم هب  دز  رتوبک  ار  شباقع  **** راقیذ برح  رد  شرگشل  دش  هبت 

دمآ رد 
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تسکشب تفرگب و  ار  نوچ  نآ  مشخ  هب  **** تسد رد  بوچ  رد  زا  يدرم 

متسکش يراوخ  نیدب  ار  تنید  هک  **** متسد دالوپ  نآ  نم  اتفگ  ودب 

رادیدپ دمآ  نینچ  تربع  یسب  **** راتخم ياهزجعم  تلود ز  نآ  رد 

دندیورگن یهلا  دییات  هب  **** دندید هک  نیب  ار  نالد  نیگنس  نآ  وت 

درادن يدوس  دوب  یمعا  مشچ  وچ  **** درادن يدود  نید  عمش  هچ  رگا 

تیانع زا  مورحم  دندنام  نادب  **** تیآ دنار  ناسنیدب  نوچ  تیاده 

دیشمج نودیرفا و  رب  دنار  ملق  **** دیما میب و  زک  يربمغیپ  یهز 

شجارخ قوط  یندرگ  ره  دشک  **** شجات میب  زک  یشک  ندرگ  یهز 

تسا لیفط  ار  وا  هام  هب  ات  یهام  ز  **** تسا لیخ  تفه  ریم  هک  یکرت  یهز 

تسا هتفرگ  شرون  نامسآ  ات  نیمز  **** تسا هتفخ  كاخ  رد  وا  هک  يردب  یهز 

شنیب يارغط  دشک  وا  كاخ  ز  **** شنیرفاک يراوس  ناطلس  یهز 

راد یتبون  تمایق  ات  ار  نخس  **** رارسا ناگنهرس  لیخ  رس  یهز 

كالفا رب  دز  شلاب  راچ  هگنابش  **** كاخ رد  تفوک  تبون  جنپ  هگرحس 

ربمغیپ جارعم  شخب 118 - 

یناه ما  يارس  رد  تولخ  هب  **** یناف رید  نیز  هتفات  خر  یبش 

رون زا  هدروآ  ریس  قرب  یقارب  **** رومعم تیب  زا  لیئربج  هدیسر 

غاد زا  شنار  ماکل و  زا  رکب  شرس  **** غاب تروص  نوچ  يرکیپ  نیراگن 

رت نانع  شوخ  ناتسب  داب  زا  داب  هن  **** رت ناشفرد  ناسین  ربا  زا  ربا  هن 

شنیشن قروز  سک  مهو  هتشگن  **** شنیز هدرک  رهوگ  یئایرد ز  وچ 

زیت ندش  رد  نیب و  زیت  ندیدب  **** زیخ کبس  لعن و  نارگ  تشپ و  يوق 
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هاشنهش شیپ  هدش  یلتخ  نآ  دب  **** هاگرخ تفه  مشچ  گنت  قاشو 

هدیسر یصقا  تیاغلا  یصقا  هب  **** هدیرپ رب  هنیدم  زا  یغرم  وچ 

شیپ رد  هتفر  تناما  لیضفت  هب  **** شیوخ هلبق  ار  ایبنا  هدومن 

ار ایربک  هار  شیپ  هتفرگ  **** ار ایبنا  یئاوشیپ  هدرک  وچ 

ناشوپ زبس  دوبک  هاگرخ  ز  **** ناشوهزیت مهو  وچ  هتفر  نورب 

یتشک هدروآ  بطق  هاگ  لحاس  هب  **** یتشهب داب  نوچ  هبادرگ  نیزا 

ار دسا  **** هدیرد برقع  رد  بلق  ار  کلف 
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هدیشک تهبج  رب  تسد 

شقایتشا وجوج ز  هشوخ  تخرد  **** شقارب شیپ  ناشک  هک  هرجم 

هدرک جنس  تداعس  ار  وزارت  **** هدرک جنگ  رب  ناوختسا  ار  نامک 

هتسر شعن  نارتخد  ضیح  ز  **** هتسب رهد  ناردام  رب  محر 

ار يرتشگنا  باتفآ  هدوبر ز  **** ار يرتشم  هداد  جات  تعفر  ز 

ریت یکی  ار  ازوج  هداد  هبعج  ز  **** ریگ نامسآ  نایلزن  عفد  هب 

هدرک توح  رد  يا  هفقو  سنوی  وچ  **** هدروخ ولدرد  یتبرش  فسوی  وچ 

شود رب  هتسب  لیامح  یگنهرس  هب  **** شوهدم هدنام  شباکر  رد  ایرث 

هدنام زاب  عقاو  رسن  نوچ  وزو  **** هدناشف رپ  ریاط  رسن  شریز  هب 

غازام رهم  ار  دوخ  مشچ  هداهن  **** غاب نآ  ناحیر  يزیمآ  گنر  ز 

ارحص هب  ارحص  زا  دناشفا  باکر  **** ارضخ نادیم  نآ  زا  تفر  نوریب  وچ 

رپ مه  لاب و  مه  شتعرس  زا  دنکف  **** رضخا سواط  یگدنرپ  نادب 

تشذگب لیئاکیم  دز ز  رب  نانع  **** تشگ سپ  زاب  شباکر  زا  لیربج  وچ 

شدناسر فرفر  هناخ  جدوه  هب  **** شدناشن رپ  رب  دمآ و  لیفارس 

دز مدق  هردس  رس  رب  اجنآ  زو  **** دز ملع  یبوط  فر  رب  فرفر  ز 

دنار یم  شخر  نابایب  رد  نابایب  **** دناوخ یم  شقن  هدیرج  رب  هدیرج 

شرع كرات  دمآ  شلابقتسا  هب  **** شرف رب  شرف  ار  نامسآ  تشونب  وچ 

نیسوق باق  ریرس  رب  دز  ملع  **** نینوک لک  زا  ناهج  نوریب  سرف 

تشادرب شیپ  زا  تانیاک  باجح  **** تشادرب شیوخ  يور  عقرب ز  مدق 

دنتسب زاب  عقرب  زین  ار  ناکم  **** دنتسکش تهبج  رب  دعج  ار  تهج 
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یناشن یب  ناشن  دمآ  دیدپ  **** یناکم یب  ناکم  رد  دمحم 

دید تهج  یب  ار  ناهج  دنوادخ  **** دینشب لقن  یب  يدمرس  مالک 

دروآ رب  یمشچ  شلد  یئوم  ره  ز  **** دروآ رد  یصقر  شنت  يوضع  ره  هب 

دوب شلد  رد  شمشچ  مشچ و  رد  شلد  **** دوب شلصاح  تریح  هک  ندید  ناز  و 

هاوخ رد  تسا  دوصقم  هک  تجاح  نآ  ره  **** هاگرد دوصقم  يا  هک  دمآ  باطخ 

یلاح تساوخ  تمحر  جنگ  تارب  **** یلاخ لخب  زا  دوب  لضف  يارس 

درک اور  اه  تجاح  هلمج  شیادخ  **** درک اعد  ار  تما  ناراک  هنگ 

تمارک زا  دیشوپ  وچ 
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صالخا جنگ  اب  سپ  زاب  دمایب  **** صاخ تعلخ 

دماک دوب  يردب  تفر و  یلاله  **** دماک دوب  يردق  ورس  دش  یلگ 

دروآ يدازآ  همان  خزود  ز  **** دروآ يداش  تارب  ار  قیالخ 

ینیرفآ مد  ره  داب  یپایپ  **** ینینزان وا  نوچ  ناج  رب  ام  ز 

باتک متخ  زردنا و  شخب 119 - 

یشاب هدنکفاک  نانچ  مهاوخ  نانچ  **** یشاب هدنز  ات  ناه  ناه و  یماظن 

دمآ رس  رب  هنوگچ  نداتفا  زا  **** دمآ رورپایرد  هک  رد  ینیب  هن 

ییارد اپ  زک  شکم  رس  هشوخ  وچ  **** ییآ رس  رب  یتفیب  رگ  هناد  وچ 

تسا دنک  رمع  ياپ  هک  ور  تمه  هب  **** تسا دنت  خرچ  يوخ  هک  نک  ارادم 

زاس یم  درد  اب  دش  مودعم  اود  **** زاس یم  درگ  اب  دش  مومسم  اوه 

تسا شوپ  گنر  هد  نازا  ناقارز  وچ  **** تسا شورف  نوسفا  راگزور  بیبط 

تسارفص عفد  نیاک  ییشرت  درآ  هگ  **** تساضعا شون  نیاک  دنز  یشین  یهگ 

شوایس نوخ  وا  نیوخالا  مد  **** شوگ ندیجنا  وا  سأرلا  جالع 

ناوتن تسر  تلع  وراد ز  نیدب  **** ناوتن تسب  تحارج  مهرم  نیدب 

دهش مه  ریش و  مه  نک  شیوخ  نوخ  ز  **** دهم نیا  رد  زمیم  دوخ  تشگنا  لفط  وچ 

ریش مه  ناتسپ و  مه  تسلفط و  مه  هک  **** ریجنا يدنسرخ ز  نییآ  ریگب 

تسناخرلا نیب  شیزاب  هنیمک  **** تسنایز جنرطش  هک  هعقر  نیا  رب 

كاخ خر  اب  خر  دوش  یم  لباقم  **** كانرطخ شقن  رد  هک  دش  نآ  غیرد 

ياشگب دنچ  یبانط  نیز  ار  ولگ  **** ياپ رب  دنب  يدرگ  هچ  همیخ  نیرد 

گنل ار  ياپ  دراد  گنت  شفک  هک  **** گنت هلیچاپ  نیزا  ياپ  شک  نورب 
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يدیدن ار  هد  نیاک  رادنپ  نامه  **** يدیسر یتفر  نوچ  هک  هنرد  مدق 

تسوا اب  راخ  دص  یلگ  گرب  رگ  و  **** تسوا اب  رامیت  دص  تسا  یشیع  رگا 

یناگدنز ادوس  هب  ارفص و  هب  **** یناوج دش  یشرت  هب  یخلت و  هب 

میلاوج رد  یشحو  ناگرگ  اب  هک  **** میلاح روجنر  یگدنز  تقو  هب 

نامرک يوس  دیاب  تفر  ناگرگ  ز  **** نامرح غاد  دص  اب  گرم  تقو  هب 

مک هار  نامرک  هب  ات  ناگرگ  ز 
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تسین مه  زین  یئوم  گرم  ات  ام  ز  **** تسین

هتسشن وناز  رس  رب  ترسح  هب  **** هتسکش مهرس  نآ  میراد و  يرس 

دنیشن وناز  رب  هک  دش  نآ  باوص  **** دنیب دالج  تبیه  وک  يرس 

تسهاچ نادنز و  نیا  تسین  تیالو  **** تسهاگچوک ار  ام  هک  نیب  تیالو 

میریگ باف  رب  يرترد  رگج  **** میریگ بات  شتآ  وچ  یئامرگ  ز 

میزیرگ دد  ماد و  يوم  رد  همه  **** میزیرب رپ  دزیر  فرب  یئوم  وچ 

ندیرپ دیاش  اجک  ات  رپ  نیدب  **** ندیسر دیاش  اجک  ات  اپ  نیدب 

راکمتس نافیعض  یتشم  یهز  **** راک رهب  هگنآ  مینک  يراک  متس 

دروخ متس  نآ  يافق  يرام  زا  مه  **** درک متس  يروم  رپ  رب  وک  یسک 

هار یکغرم  يروم  ناج  رب  دز  هک  **** هاگرذگ رد  مدید  شیوخ  مشچ  هب 

تخاس وا  راک  دمآ  رگید  یغرم  هک  **** تخادرپن شراقنم  دیص  زا  زونه 

تافاکم ار  تعیبط  دش  بجاو  هک  **** تافآ نمیا ز  شابم  يدرک  دب  وچ 

دیامن او  دنیب  وت  زا  نآ  چره  هک  **** دیاش تسلدع و  هنییآ  رهپس 

درک دوخ  ناج  اب  یسک  ناج  اب  هن  **** درک دب  هک  ره  ار  ناهج  دش  يدانم 

هاچ رد  داتفا  دنک  هاچ  وک  ره  هک  **** هار نیا  شارف  زا  يدینشن  رگم 

تسین يرواد  یب  نامسآ  نیمز و  **** تسین يرسرس  شنیرفآ  يارس 

تسیناهن یتوقای  يرد و  وا  رد  **** تسیناک یئایرد و  هک  یگنس  ناره 

یئایگ وراد  دنک  یخیب  ره  ز  **** یئایتوت درد  هک  ره  یسیع  وچ 

تسهایگ ای  لگ  نیاک  میناد  اجک  **** تسهابت نیب  تربع  مشچ  ار  ام  وچ 

يدوع هچ  رگ  يزوسب  رخآ  زین  وت  **** يدوجو راطع  هک  دوخ  متفرگ 
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ینام سونیلاج  هب  دمآ  گرم  وچ  **** یناد سونیلاج  ملع  دوخ  رگ  و 

درک نآ  هچ  ینانوی  نوطالفا  هچ  **** درم تبقاع  دیاب  راو  زجاع  وچ 

میریمب تبون  کی  گرم  زا  شیپ  هک  **** میریگ دای  تحیصن  نیاک  هب  نامه 

تسر سفق  زا  یطوط  ریبدت  نیدب  **** تسبرد مشچ  وک  ره  تسر  تنحم  ز 

دنگوس دص  هب  **** تسوپ نشخ  گرگ  نهک  نیا  اب  رگا 
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تسود يوش  فسوی  نوچ 

ددنخ تیمشچ  دیرگ و  یمشچ  هک  **** ددنب واگ  رب  نانچ  ار  تدابل 

یناوختسا ینوخ و  فوقوم  دوب  **** یناوختفه ناسنیا  زک  يرادنپ  هچ 

يزیب كاخ  یک  ات  لابرغ  نیدب  **** يزیربآ دنچ  ات  هروراق  نیدب 

هناخراچ کی  نیا  خبطم  هن  نیا  رد  **** هنادواج رخآ  دنام  دهاوخن 

رهاظ هدرپ  زا  دننک  اهیناهن  **** رخآ هب  دیآ  تقو  هک  دیآ  تقو  وچ 

ینیشن شبلق  رد  هک  بلاق  نآ  زج  **** ینیب هک  نارود  نیزا  درگ  ینیب  هن 

تسین فدص  زج  اجنآ  هک  وج  اجنیا  رد  **** تسین فلع  اجناک  رب  هشوت  اج  نیزا 

یناغمرا ینیب  هک  اهرد  اسب  **** یناهن ياهفدص  نیکشم  نیرد 

زیخ ون  ياهشزاون  وا  ياون  **** زیوالد ینیب  يا  هدرپ  نییآ  ون 

دنتفس دیراورم  راذگب  نخس  **** دنتفگ هزیکاپ  نخس  ناراک  نهک 

تساقنع راگنا  تسا  رز  لاز  رگ  و  **** تسارطم یلاز  نهک  ياهنخس 

درز ار  دیراورم  راسخر  دنک  **** درگ هنوگ  راگزور و  گنرد 

دزرین وج  یتفگ  سونایقد  وچ  **** دزرین ون  نیشیپ  رز  میوگن 

لاخ نینچ  سک  نابوخ  طخ  رب  دزن  **** لاس شش  داتفه  دصناپ و  زا  تشذگ 

يرانک رد  یسورع  نم  رهم  ز  **** يراید ره  دراد  هک  متسناد  وچ 

متسب زاب  یناشن  یتیب  رهب  **** متسسگ مه  زا  ار  شیوخ  مسلط 

تسوپ نیا  رد  ار  مناج  زغم  دنیبب  **** تسود مندید  دراد  هک  ره  ات  نادب 

تسنیا نهاریپ  مدش  فسوی  رگ  و  **** تسنیا نت  مبوجحم  ناج  نم  رگا 

دشوپن لد  زا  مشچ  دشوپ ز  رگا  **** دشوپن لگ  شورف  هک  ار  یسورع 
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رضاح تساجنآ  رضخ  رضخ  یتفگ  وچ  **** رهاظ تسام  اب  يا  هدیشوپ  همه 

ینایع یبای  نخس  رد  شروضح  **** یناوخ هموظنم  نیاک  زین  یماظن 

يزار وت  اب  دیوگ  تیب  ره  رد  هک  **** يزاس هولج  وت  زا  دشاب  یک  ناهن 

وا اه  هک  دزیخ  ادن  یتیب  رهز  **** وا اجک  یئوگ  رگا  لاس  دص  زا  سپ 

شیر منک  یگرب  را  مشخب  مشیر  هب  **** شیوخ هدرک  زا  مدش  زق  مرک  وچ 

ماک زا  هتخپ  مراین  رب  یلالح  **** ماخ مروخ  یبآ  رگا  داب  ممارح 

يرد **** مجنسن رب  یجنگ  هک  بش  مبسخن 
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مجنک ناک  دراد  لفق  یب 

جنگ یسب  مرآ  دیدپ  وج  کی  زا  هک  **** جنر ندرب  رد  میلصا  نیمز 

زاب ینمرخ  ندورد  تقو  مهد  **** زاغآ هب  یتشم  مروخ  رگ  هناد  ز 

شیپ دنک  یجنگ  دروخ  وج  یتشم  هک  **** شیب نیرفآ  نارازه  یکاخ  نارب 

کشا یب  هدید  دنیب  هآ  یب  سفن  **** کشر درب  یم  یماظن  رب  وک  یسک 

ار مندنک  ناج  نیبب  ندنک  ناک  هن  **** ار مندنک  ناک  نیبب  بش  وگ  ایب 

دروان دنچ  ولهپ  هب  ولهپ  منز  **** دروآرب مهاوخ  نهد  زک  رد  رهب 

یغارچ بش  اه  بش  هب  مرآ  تسد  هب  **** یغامد منازوسب  یمرگ  دص  هب 

ناهاوخرذع دتسرف  مدنچ  يوج  **** ناهاش راد  وزارت  ات  متسرف 

دننیب هن  ار  مفرح  هک  هد  يراصح  **** دننیمک رد  ناریگ  فرح  ایادخ 

دشابن دوخ  دهاوخ  کین  سک  همه  **** دشابن دب  کین و  فرح  یب  نخس 

تسبیرغ يزرط  نخس  نیاک  دنادب  **** تسبیصن اب  یناعم  زک  نآ  یلو 

نمشد دنشاب  ناگس  ار  نابیرغ  **** نکفیم ار  نابیرغ  يریش  رگا 

تشک ار  شیوخ  عمش  غیت و  دز  ارم  **** تشم رد  غیت  دمآ  هک  رکنم  اسب 

شوگ يوس  دمآ  نابز  زا  شیزارد  **** شوماخ تشگ  نم  اب  هک  ایوگ  اسب 

تسدارف دمآ  اپراچ  اب  يرخ  **** تسشنب شیپ  وناز  ود  رب  یسیع  وچ 

یباتفآ نیرز  عرد  مراد  وچ  **** یبآ یکاخ و  هنعط  زا  كاب  هچ 

تخوماین رد  یباتفآ  نم  زا  سک  **** تخورفارب یعمش  یبکوک  نم  زا  رگ 

مدیشک الاب  ملع  شتسد  دص  هب  **** مدید هرذ  کی  دوخ  هار  رد  رگ  هک 

دز نم  ساملا  رد  هک  نوچ  دش  يرد  **** دز نم  ساک  رد  نهد  یگنس  رگ  و 
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شیپ مشک  یم  تبینج  شناکرت  وچ  **** شیوخ يودنه  منیب  هک  نیب  لمحت 

زاب یهز  میوگار  کشجنگ  نیا  هگ  **** زاس منک  نوزوم  ار  هدرپ  یب  نآ  هگ 

میوگن یتنسحا  زج  یفیز  ره  هب  **** میوجن یمشچ  زجب  یغاز  ره  ز 

شوگ رد  هقلح  مراد  شوگ  رگید  هب  **** شون منک  اهیخلت  ماج  یشوگ  هب 

يداب نافوط  نیرد  ار  یغارچ  **** يداتسوا نیدنچ  هب  مرادهگن 

زا ینغور  شدنهد  **** یغارچ دزیخرب  هک  روشک  ره  ز 
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یغایا ره 

روفاک دنناشفا  شدرس  داب  ز  **** رون دهد  یعمش  نیربنع  اجنیا  رو 

ندینش یمانشد  هتکن  ره  سپ  **** ندیشچ دیاب  یم  رهز  رکشب 

رپ اه  هنعط  گنس  منابیرگ ز  **** رد هتخیر  ایرد  وچ  نمادزا  نم 

بایرد هدرکان  ییزادنا  خولک  **** بآ رد  تشخ  نوچ  هتخادنا  خولک 

مناهد یخلت  زا  لتاق  رهز  وچ  **** منابز زا  نیریش  قلخ  ناهد 

نایوج هناد  زیر و  هناد  هر  همه  **** نایوپ هدنکفا  سارخ  رد  يواگ  وچ 

شتآ رد  دزوس  یم  بآ و  قیرغ  **** شوخ هدنخ  دیامن  وک  یقرب  وچ 

یلاخ جنگ  دشابن  نارام  زا  هک  **** یلان هچ  نارام  زا  لد  يا  یجنگ  هن 

رام دنک  ینابرد  هقلح  ياجب  **** رادیدپ دیآ  تشهب  سواط  وچ 

دنشات هجاوخ  نارام  ناسواط و  هک  **** دنشاب هرهم  نارام  سواط  نیدب 

زانط كرت  ردام  ودنه و  ردپ  **** زاسمد شقن  نیا  تسشدکا  يراگن 

یئاهدژا یجنگ و  هک  متفگ  طلغ  **** یئایمیک ریز  هدیشوپ  یسم 

هداهن یئاپیلچ  رب  یغارچ  **** هداهن یئایرد  فرژ  رد  يرد 

نک ادج  اسرت  هلبق  زا  غارچ  **** نک اهر  ار  ایرد  رادرب و  رد  وت 

تسنوخ دودنا  قلط  هک  نیب  ترابع  **** تسنومنهر ار  یهگشتاک  نیبم 

جارعم دیحوت و  رد  هتسب  نب  ورس  **** جات اب  تخت و  اب  نیب  رکب  یسورع 

قشع رد  دنچ  ینخس  شخب 12 - 

يراک قشع  زج  میز  ات  ادابم  **** يراعش دیان  هب  قشع  زکارم 

درادن یبآ  قشع  كاخ  یب  ناهج  **** درادن یبارحم  قشع  زج  کلف 
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تسا نیا  هشیپ  ار  نالد  بحاص  همه  **** تسا نیا  هشیدناک  وش  قشع  مالغ 

يزابقشع الا  تسیزاب  همه  **** يزاس قرز  رگید  تسقشع و  ناهج 

ملاع نارود  رد  هدنز  يدوب  هک  **** ملاع ناج  يدوب  قشع  یب  رگا 

تسدرم قشع  یب  دوب  ناج  دص  شرک  **** تسدرسف دش  یلاخ  قشع  زک  یسک 

دناهراو تشیوخ  يادوس  زا  هن  **** دنادن نوسفا  چیه  قشع  دوخ  رگا 

دنب رد و  لد  دشاب  هبرگ  دوخ  رگا  **** دنسرخ باوخ  دروخب و  رخ  نوچ  وشم 

یشابریش دوخ  اب  هک  رتهب  نآ  زا  **** یشابریچ دوخ  رگ  هبرگ  قشع  هب 

قشع هناخ  رد  زج  تسین  نمیا  سک  **** قشع هناد  یب  سک  مخت  دیورن 

رد رتهب  قشع  زوس  ز 
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تسیرگن ربا  دیدنخن  لگ  وا  یب  هک  **** تسیچ ناهج 

یتسرپ تب  لوا  تساخ  اجنآ  زا  و  **** یتسم دوب  ار  یقشاع  مدینش 

دنتسرپ شتآ  باتفآ  قشع  ز  **** دنتسشن شتآ  رب  هک  ناربگ  نامه 

تسناج ناج  وک  هن  قشع  رد  مدق  **** تسناج ناطلس  وا  هک  لد  رد  نیبم 

تابارخ مه  هنیزخ  هبعک  شمه  **** تال زا  مه  دیوگ  نخس  هلبق  زا  مه 

گنچ يرهوگ  رد  دنز  یقوشعم  هب  **** گنس هنیس  رد  دتفوا  قشع  رگا 

يدوبر نوچ  ار  ینهآ  قوش  نادب  **** يدوبن قشاع  رگا  سیطانغم  هک 

هاک هدنیوج  ابرهک  يدوبن  **** هاگرذگ رب  يدوبن  یقشع  رگ  و 

دنیابر یم  ار  هک  هن  ار  نهآ  هن  **** دنیاجب رهوگ  یسب  گنس و  یسب 

شیوخ زکرم  لیم  دنراد  همه  **** شیب ددع  زا  دنتسه  هک  رهوج  ناره 

دباتش الاب  دفاکشب و  نیمز  **** دباین ذفنم  نیمز  رد  شتآ  رگ 

ریز دوش  عجار  مه  عبط  لیم  هب  **** رید اوه  رد  دنامب  یبآ  رگ  و 

دنناوخ قشع  ار  ششک  نیا  نامیکح  **** دننادن يراک  ششک  زج  عیابط 

شنیرفآ هداتسیا  تسا  قشع  هب  **** شنیب هار  زا  ینک  هشیدنا  رگ 

يدوب دابآ  نیمز  زگره  اجک  **** يدوب دازآ  نامسآ  قشع  زا  رگ 

مدیرخ یناج  متخورفب  یلد  **** مدیدن ناج  ار  دوخ  قشع  یب  نم  وچ 

مدرک دولآ  باوخ  هدید  ار  درخ  **** مدرک دودرپ  ار  قافآ  قشع  ز 

ار ناهج  مداد  رد  قشع  يالص  **** ار ناتساد  نیا  قشع  هب  متسب  رمک 

یسیونابیز یناوخشوخ و  زج  هب  **** یسیسخ يو  زا  دنم  هرهب  ادابم 

دنسیون دوخ  هانگ  نم  دزم  هب  **** دنسیون دبرا  نیا  دمآ  کین  نم  ز 
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ار یماظن  میکح  هاش  لرغط  ندرک  بلط  شخب 120 - 

مغارف تبعل  نیا  ياسفا  مشچ  ز  **** مغامد وداج  هشیدنا  داد  وچ 

دمآ مدای  دحاو  لقعلا  قیرط  **** دمآ مداب  كرابم  یلقع  ره  ز 

تخس متشاد  ینامک  وزاب  رد  هک  **** تخب زا  مدرک  یم  يا  هنوگ  تیاکش 

مدومزاک ذغاک  چیه  رب  دشن  **** مدوب هدنکفا  نامک  زا  ریت  یسب 

یشورف رهوگ  اهب  یب  دنامن  **** یشورخ دزیگنارب  نوچ  تیاکش 

تسباتفآ رد  نخس  رذگب  هم  ز  **** تسباقن رد  شهام  هک  يدهم  نینچ 

يدنلبرس زا  خرچ  هب  شدندناسر  **** يدنسپلد نادنچ  هب  شدندیرخ 

کلم نادنچ  دنتفریذپ 
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ملاحم دمآ  شندرک  رواب  هک  **** ملام و 

هدیدن يدرگ  اوه  زا  کشم  زجب  **** هدیربان درون  ینیچ  یسب 

ینایک قوط  رز و  راسفا  رس  **** یناورسخ مارخ  یلتخ  نامه 

تفر یم  جنپ  زا  زینک  هد  زا  مالغ  **** تفر یم  جنگ  زا  ثیدح  مفیرش  هب 

دنام نوچ  راب  دش  طقس  نوچ  مروتس  **** دنام نوچ  راک  رد  رگن  اهشریذپ 

تشاذگب هدوردن  ار  هتشک  نیمز  **** تشادرب تخر  هنوگچ  هدنریذپ 

یغیت عمش  نوچ  نتشیوخ  رب  مد  ز  **** یغیرد مدروخ  یم  سوسفا  نیدب 

تسشنب داد و  يدورد  ملیجعت  هب  **** تسد رد  همان  دمآ  یکیپ  هگان  هک 

هاش بکوم  دمآ  یگنسرف  یس  هب  **** هار زا  کنیاک  نک  رفس  هزور  یس  هک 

دنب رد  راذگم  ار  شیوخ  دیلک  **** دنچ یکزور  دنیب  هک  دهاوخ  ارت 

تسه ار  ذیوعت  همه  هنحش  همه  **** تسهاش عیقوت  نیاک  داد  ملاثم 

مداشگ رب  رس  مدیسوب و  اج  هس  **** مداهن رس  رب  ار  هاش  لاثم 

گنس زا  نهآ  دمآ  نهآ  مدیلک ز  **** گنهرف هب  نامرف  نآ  رم  مدناوخ  ورف 

ياپ یگراب  تشپ  هب  مدروآ  رد  **** ياج زا  متسج  هش  تمدخ  مزع  هب 

نابایب هوک و  رد  صقر  هتفرگ  **** ناباتش ارحص  يوس  مدنار  نورب 

ندیرپ رد  ناغرم  مدرب ز  ورگ  **** ندیود رد  مدوبر  کت  ناروگ  ز 

مریزب بکرم  رت  صاقر  نم  ز  **** مریس عبط  دش  یمن  هر  صقر  ز 

راگرپ وچ  متفر  یم  هار  كرات  هب  **** راو ملق  مدرب  یم  هدجس  هر  همه 

مدینش یم  هش  تلود  ياعد  **** مدرب یم  هر  نازک  لزنم  ره  هب 

مدرک هزات  یئاعد  هش  رکشب  **** مدروخ هزات  یبآ  هک  همشچ  رهب 
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يدورد مداد  یم  هاش  فطل  ز  **** يدورو هوک  ره  زا  تلود  میسن 

ماخ ربنع  نوچ  نم  ریز  رد  نیمز  **** ماگرهب ترضح  نآ  يوب  نیگشم  ز 

مدرک هاش  طاسب  سوب  نیمز  **** مدرک هاتوک  هر  جنر  دوخ  رب  وچ 

درک رذگ  ایرد  بل  رب  همشچ  هک  **** درک ربخ  ار  هش  دصاق و  دش  نورد 

صاوغ هب  اهرهوگ  داد  ایرد  ز  **** صاخ بجاح  هگرد  دمآ ز  نورب 

دندرب هام  جرب  هب  ار  دراطع  **** دندرب هاش  هاگمزب  رد  ارم 

نوچ هاش  هتسشن 
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دیشمج تخت  دابقیک و  جات  هب  **** دیشروخ هدنبات 

هدروخ هنشد  شساپ  گنهرس  زا  هم  **** هدرک هنشت  ار  کلف  شسوب  نیمز 

ریق رد  هماج  ار  ناوریق  هدنکف  **** ریگناهج رف  زا  شجات  هوکش 

دنبرمک شهاگرد  هاگتبون  هب  **** دنقرمس ات  نیسقس  ناراد ز  فرط 

هداتسیا لمح  رب  لمح  رد  همه  **** هداشگ اهروشک  لمح  رب  شرد 

شگنهن مه  رد  مه  دوب  لد  رد  هک  **** شگنر لین  جوم  دنام  ایرد  هب 

تخب رس  رب  تلود  جات  هداهن  **** تخت رس  زا  هاشلزق  جات  رس 

یتشک هدرک  رپ  یم  ياهکضوح  ز  **** یتشهب مزب  زا  شمزب  یتشهب 

يرهش لمح  یهاگ  يرهش و  یهگ  **** يرهب هداد  سک  ره  هب  شدار  فک 

يرابگنت رد  نآ  رد  ار  ناخ  ردق  **** يراصح نامشچ  گنت  غیت  ز 

گنهآ هرهز  خرچ  هب  هدیناسر  **** گنچ هلان  نونغرا و  شورخ 

هدیرد نهاریپ  شوپ  مشیرب  **** هدیشک رب  اهاون  نز  مشیر  هب 

يزاون ناج  رد  قفتم  شزاون  **** يزاس هدرپ  رد  فلتخم  اهاون 

نالان گنچ  ياهمخز  رب  هدز  **** نالازغ ار  یماظن  ياهلزغ 

تسم هش  هاوخدب  یم  هدروخ  هشنهش  **** تسد فک  رب  یم  نایقاس  هتفرگ 

یماکداش رب  ییداش  شدوزف  **** یماظن دماک  ربخ  شدنداد  وچ 

تشاد هلک  رد  دهاز  هک  یمشپ  ناز  هن  **** تشادهگن نم  رب  نم  دهز  هوکش 

نتفرگ رب  یپ  ارم  يارادم  **** نتفرگ رب  یم  نایم  زا  دومرفب 

دنسرخ درک  ار  نابرطم  هدجس  هب  **** دنب رد  تشاد  ار  نایقاس  تمدخ  هب 

ماج زا  دور و  زا  میوش  ار  یماظن  **** ماش ات  زور  کی  نیاک  درک  تراشا 
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تسا دورس  وا  ياهلوق  رسارس  **** تسا دور  رتشوخ ز  وا  مظن  ياون 

میبای رضخ  اب  یگدنز  بآ  هک  **** میباتب رس  هداب  دمآ ز  رضخ  وچ 

تفج یشناد  ره  اب  قاط  يا  يارد  **** تفگ دمآ و  صاخ  بجاح  هکنآ  سپ 

دیشروخ يوس  دیارگ  وک  هرذ  وچ  **** دیب نوچ  هدنزرل  ینت  متفر  نورد 

شیپ رد  ود  ره  هدنکف  هدنکفارس  **** شیوخ ندرگ  رب  نانچمه  دوخ  رس 

ياج زا  تساخرب  نامسآ  مدید  وچ  **** ياپ نیمز  نوچ  ار  وا  مسوب  ات  نادب 

لد زا  رانک  رد  متفرگ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاب درک  نامیلس  نوچ  يروم  هب  **** يزاون

متفرگ یشوغآ  رد  ار  ملاع  ود  **** متفرگ یشوج  وا  نیکمت  زا  نم 

نیب تلزنم  نیا  دناشن  مدنگوس  هب  **** نیشنب تفگ  مداتسیا  ياپ  رب  وچ 

متسشن نیشنب  وا  لابقا  تفگ  وچ  **** متسب شقن  ار  شتمدخ  مایق 

دیدنسپ یم  تلود  هک  یئاهنخس  **** دید یم  تقو  تلود  وچ  متفگ  نخس 

ددنخب درآ  شوگ  هب  رگ  ینابز  **** ددنسپ شناوضر  هک  هلذب  نآ  زا 

دیاشگ اهرد  وا  زک  اهتیصو  **** دیاشب ار  ناهاش  هک  اهتحیصن 

یناهن مداد  ناشدنخ  رکش  هب  **** ینارفعز ياهدولاپ  یسب 

مداد هدنخ  طاشن  لگ  وچ  یهگ  **** مداشگ هیرگ  ناشربا  نوچ  یهگ 

تفخ یم  لهج  دش  یم  رادیب  درخ  **** تفگ یم  تنسحا  هاش  هک  متفگ  نانچ 

شومارف ناتسد  هش  ار  ینغم  **** شوهدم هدرک  ار  نایقاس  معامس 

رپ دش  جنگ  زا  زاسب  ناک  یئانث  **** رد نوچ  دناوخ  رب  يوار و  دمآ  رد 

درک یم  شون  رپ  نهد  ینیریش  ز  **** درک یم  شوگ  ورسخ  وچ  ار  مثیدح 

دمآ رب  نیریش  ورسخ و  ثیدح  **** دمآ رد  ینیریش  هب  نوچ  تیاکح 

هداهن مشوگ  رد  هقلح  نیسحت  ز  **** هداهن مشود  رب  تسد  هشنهش 

تیاکح نیریش  ورسخ و  ثیدح  **** تیانع زا  درک  یمه  نازیر  رکش 

يداد داد  ار  نخس  تعنص  نآ  رد  **** يداهن يداینب  دنبرهوگ  هک 

يدرک هزات  ار  ام  خیرات  نادب  **** يدرک هزادنا  یب  ياهشرازگ 

یئاون رت  نیئآون  نیز  لبلب  هن  **** یئاوه يرت  نیدب  دراد  لگ  هن 

تیز نغور  نوچ  ار  جوافم  گر  **** تیب رب  تیب  وا  ندناوخ  هداشگ 
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شریرهم مه ز  دش  هیاد  شتآ  مه  **** شریرح دماک  یگدودنا  قلط  ز 

شیعلا دیوگ  یم  دروخ  یم  وک  ره  هک  **** شیج نیا  شوج  رد  يا  هدرک  اولح  هچ 

ریصقت چیه  يدرکن  ینیریش  ز  **** ریش نوچ  هدولاپ  هدولاپ  نآ  رد 

يرامع نیریش  عقرب  شدوب  هک  **** يراوس نیریش  نادب  ار  یسورع 

شلاخ فلز و  اب  دش  دزم  نادند  هچ  **** شلالح يدرک  ام  نادند  رب  وچ 

ردام ریش  نوچ  دش  ضرف  یشاعم  **** ردارب رب  مه  نم و  رب  مه  ارت 

دوب ناولهپ  مه  کلم  مه  ار  ناهج  **** دوب ناهج  هاشنهش  وک  ردارب 

يدرب هک  همان  نادب 
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جنگ رهوگ و  زا  دزم  تسد  تداد  هچ  **** جنر اهلاس 

تصاخ کلم  زا  تشون  هد  هراپ  ود  **** تصالخ رب  دز  يا  هعرق  مدینش 

هنای دنداتسرف  هد  لاثم  **** هن ای  دنداد  تهد  نآ  یئوگ  هچ 

ایهم ناگرزاب  راک  ددرگ  هک  **** ایرد ضیف  دهاوخ  هک  متسناد  وچ 

ددرگ دازآ  يا  هداتفا  دنب  هب  **** ددرگ دابآ  بارخ  كاخ  نامه 

شتخت ياپ  متفرگ  رب  رهوگ  هب  **** شتخب وچ  مدناوخ  يا  هزات  ياعد 

هاگآ مدرک  شخرچ  ياهیزاب  ز  **** هاش تلود  ياعد  مدناوخ  رب  وچ 

لوا متسب  رب  اهب  رهب  زا  هن  **** للکم جات  نیا  توقای  نم  هک 

هدیدن شلثم  ناهج  یلثم  یب  هب  **** هدیشک رب  ناویک  هب  مدید  يرد 

دناوخ هکنآ  يدو  رد  نم  رب  دهد  **** دنامب ات  متشون  یشقن  ورب 

هناهب دمآ  ناورسخ  ياعد  **** هناسف نیریش  نیزا  دوصقم  ارم 

مناوخ هچ  نیریش  رکش و  نوسف  **** منابز رب  دمآ  ورسخ  رکش  وچ 

مشیپ يدومرف ز  هچنآ  تفریذپ  **** مشیوخ صاخ  زا  دیعس  هاش  یلب 

درک نایز  ار  ملاع  هلمج  هن  ارم  **** درک ناور  یتشک  وا  رمع  رحب  وچ 

يارآ روشک  ناگدازهش  نامه  **** ياج رب  وت  نوچ  یهاش  تسه  نوچ  یلو 

زیت نم  رازاب  دوش  هرابرگد  **** زیگنا تبغر  ياهتفرذپ  نآ  زا 

هار ودب  لد  زا  دوب  هک  یصالخا  هب  **** هاش ار  دمح  اعد و  نآ  تفریذپ 

درک نم  صخ  ار  ناینودح  هد  **** درک نم  صالخا  اب  دمح و  اب  وخ  وچ 

لجسم یهاشلزق  عیقوت  هب  **** لسلسم مداد  یطخ  یکولمم  هب 

یماظن دازرب  دازرب  ام  ز  **** یمامت رب  هد  نیا  هدیشخب  دش  هک 
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تمایق ات  دش  وا  کلم  یقلط  هب  **** تمارغ یب  مداد  قلط  کلم  هب 

رواد داب  شیادخ  مصخ و  شنم  **** رواب تسین  ار  یتسار  نیاک  یسک 

یسینا ار  وا  دابم  تشحو  زجب  **** یسیسخ يو  رب  دنز  ینعط  رگا 

هناشن ار  تنعل  ریت  شرابت  **** هنامز دشاب  ات  داب  تنعل  هب 

تسارارب داشگب و  هنیجنگ  رد  **** تسار دش  راک  ار  يا  هداتفا  راک  وچ 

یهاش ياه  تعلخ  هب  ار  منورب  **** یهلا دییأت  هب  ار  منورد 

هاگ تعاط  هب  **** داد میروشنم  دوخ  فیرشت  زا  وچ 
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داد میروتسد  دوخ 

دومحم تخت  اب  مدمآ  زاب  وزو  **** دوعسم تخب  اب  هش  کیدزن  مدش 

جارعم دمحاک ز  مدمآ  زاب  نانچ  **** جاجح هبعک  يوس  هک  متفر  نانچ 

یناهن دشاب  رب  هسیک  دزد  هک  **** یناد هک  اهناز  يدساح  مدینش 

داد یم  ساملا  نورد  هنیزول  هب  **** داز یمه  یگرگ  یتروص  فسوی  هب 

تساپس ینیدنچ  تسیچ  رهب  ز  **** تسانش قح  هتشگن  یتیگ  يا  هک 

؟ شیامن ور  دشاب  هناریو  یهد  **** شیاپ دیسوب  نامساک  یسورع 

گنسرف مین  شضرع  لوط و  دشاب  هک  **** گنت هروک  نوچ  هد  هچ  هگنآ  یهد و 

زاخبا کلم  راک  مین  شداوس  **** زادرپ هسیک  شجرخ  لخد و  درادن 

شیدنیم نارفک  ار  هراوخ  تمعن  هک  **** شیوخ دساح  باوج  مداد  نینچ 

باتهم وچ  نداتفا  هناریو  نآ  رد  **** باقن كولاس  يا  دیاب  یم  ارچ 

تسیب نانچناک  هب  نینچنیا  دمح  کی  هک  **** تسیچ ناینودمح  رگن  نم  دمحب 

یتشهب ینیب  نخس  ره  رد  ارم  **** یتشک راک و  هد  نآ  رد  ینیب  رگا 

رد هناد  هشوخ  هشوخ  مرآ  نم  **** رپ هشوخ  هناد  دراد ز  وا  رگ 

تستایح بآ  بل  ضیف  رد  ارم  **** تستارف بآ  ضیف  ربا  ار ز  وا  رگ 

تسیرامق دوع  زا  هشیب  دص  ارم  **** تسیراوتسا اب  يا  هشیب  ار  وا  رگ 

تسلالح یهجو  نیاک  تسهجو  نادب  **** تسلانم هجو  زا  هن  نم  ساپس 

هاش تلود  سب  نک  دابآ  بارخ  **** هار وا  يوس  یبارخ  دراد  رگ  و 

هب رپ  نافوط  زا  كدنا  لالز  **** هب رد  هناد  کی  فدص  يراورخ  ز 

تشاد نآ  ياج  تمدخ  وچ  دشخب  هد  هک  **** تشاد نآ  يار  ملاع  هاش  هد  نیا  هن 
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دیشخب هدنهاوخ  روخ  رد  تیالو  **** دید ار  میدنسرخ  کلم  نوچ  یلو 

دوز نک  جرخ  یلوضفلاوب  دقن  وت  **** دونشخ هدنشخب  مدنسرخ و  نم  وچ 

ناولهپ ناهج  دمحم  نیدلا  سمش  گرم  رب  فسأت  شخب 121 - 

دنام اجک  متخر  متفر و  یم  اجک  **** دنار اجک  لمحم  نخس  متفگ  یم  هچ 

تفور ورف  یتیگ  زا  هنتف  رابغ  **** تفوک ورف  تبون  هش  وچ  یناطلس  هب 

درخ ار  میلقا  تفه  درک  شذافن  **** درب کلف  رب  تبون  جنپ  شهوکش 

لبط ناک  تسناد  یم  هک  **** تسا لیم  ود  یتفگ  يو  لبط  شورخ 
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تسا لیحر 

تسهاگچوک رد  هش  هک  لد  رد  ار  هک  **** تسهام ود  ات  یتفگ  سوک  ریفن 

دوب یکی  ندرم  نداز و  شقرب  وچ  **** دوب یکدنا  مارآ  شگنروا  نارب 

یناگدنز بآ  زا  نینرقلاوذ  وچ  **** یناوج غاب  زا  هدروخان  يرب 

شیب نیزا  شاداپ  ناهج  نآ  شاداب  هک  **** شیدنادب مخز  زا  تفای  تداهش 

یبآ یکاخ و  هیاپ  زا  تشذگ  **** یبارخ نیز  دز  کلف  رب  هیاپ  هس 

دنیاشگ اهرد  نآ  زا  شیب  ام  رب  هک  **** دنیاجب اهرد  نیا  دش  ایرد  نآ  رگ 

ياج رب  داب  رهوگ  ناراد  بسن  **** ياپ دش  مرگ  رهوگ  يوس  ار  وا  رگ 

یقاب داب  شناثراو  رب  ناهج  **** یقاس تشگ  تمحر  ضیف  ار  وا  رگ 

يدنزگ ار  ناریگ  تخت  نیا  دابم  **** يدنب هتخت  زا  داد  كاخ  ار  وا  رگ 

داب اقب  ار  ناراد  جات  نیا  رس  **** داباضر شجات  دش  جات  یب  وا  رگ 

ناهاوخ کین  ياعد  هاگرظن  **** ناهاش رامعا  ثراو  نآ  صوصخ 

شنیب رون  دریذپ  وا  مان  ز  **** شنیرفاک نیدلا  هرصن  دیوم 

كرابم ملع  رب  راو  نودیرف  **** کباتا مظعا  ناورسخ  هانپ 

داش دنک  ار  دمحم  رکبوبا و  **** داد رس  زک  دمحم  رکبوبا 

نارایرهش راگدای  تلود  هب  **** ناراد جات  شخب  جات  یهاش  هب 

دنبرمک نودرگ  هن  شیئالومب  **** دنخرکش رتخا  تفه  شیئاناد  هب 

شدنمس مس  هگ  هسوب  ار  کلف  **** شدنلب تخت  هیاپ  هراتس 

یئادخ روشک  همان  تقیثو  **** یئاشگ روشک  رد  داب  شریرس 

داب نارماک  دراد  دیما  چنآ  رب  **** داب ناهج  هاش  دبا  ات  ار  ناهج 
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یناگدنز تداعس  اب  دعاسم  **** ینارماک رد  وا  رای  تداعس 

مدرون رد  مدناسر  اجنیاک  قرو  **** مدرک متخ  تداعس  رب  ار  نخس 

يراگزرماک مرک  زا  زرمایب  **** يراکوهس زا  تفر  هچ  ره  ایادخ 

یماظن رب  تمحر  داب  دیوگ  هک  **** یماکداش تفج  داب  شناور 

باتک مظن  رد  يزیگنا  رذع  شخب 13 - 

مدوب هتسویپ  نامسآ  اب  نخس  **** مدوب هتسب  رد  نم  هک  تدم  نآ  رد 

مدیرد یم  کیالم  رتس  یهگ  **** مدیرب یم  بکاوک  جرب  یهگ 

یئانشآ ناج  اب  هدرک  لد  دص  هب  **** یئادخ مدوب  یتسود  هناگی 

ریشمش مصخ  رب  رپس  نم  رب  هدش  **** ریش نوچ  هتسب  رد  رمک  ار  بصعت 

نیدب لد  ایند  ز  **** هدرک دنب  شنادب  ایند  رد 
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هدرک دنسرخ 

رد هقلح  رب  دز  هرقن  هرقن  هب  **** رز هقلح  نوچ  هدش  مه  رد  یبش 

هتفرگ رد  نم  اب  تخس  یباتع  **** هتفرگ رس  هتفرگ  رس  دمآرد 

ینارقبحاص نخس  کلم  رد  هک  **** یناعم رادناهج  يا  تنسحا  هک 

لام قرو  فرح  نیا  رد  هجنپ  نزم  **** لاس لهچ  رد  هلچ  هاجنپ  زا  سپ 

ياشگم هزور  یناوختسا  رادرم  هب  **** ياج رب  ياپ  یتسه  وچ  هزور  نیرد 

دنموزرآ يدوبن  ار  ایند  هک  **** دنب ارت  زگره  وزرآ  هدرکن 

همان جنگ  نیدنچ  لفق  دیلک  **** هماخ كون  نانس  رد  يراد  وچ 

تسیز ناوت  یم  نیز  رت  میس  ردنا  رز  **** تسیچ ضرغ  ندودنا  رب  رز  ار  یسم 

؟ يرهد نایوگ  نخس  داتسا  هن  **** يرهب كاخ  نوراق  جنگ  نوچ  ارچ 

يراد هزات  ار  ناغم  مسر  ارچ  **** يراد هزاواک  نز  دیحوت  رد 

دنناوخ هدنز  ناناوخ  دنز  هچ  رگا  **** دنناد هدرم  ار  تلد  نانادنخس 

راک رد  چیه  مدرکن  یئورشرت  **** راتفگ خلت  نآ  ندرک  شروش  ز 

دنچ يا  هتکن  ششوگ  هب  مدناوخ  ورف  **** دنبلد نیریش  يراک  نیریش  ز 

شزاون لد  ياه  شقن  مدومن  **** شزارط متسب  یم  هک  ابید  نازو 

گنس رب  شقن  نوچ  نخس  زا  دنام  ورف  **** گنژرا شقن  نآ  دید  گنس  بحاص  وچ 

یئوگب یتنسحا  هک  وک  تنابز  **** یئوج هچ  یشوماخ  متفگ ز  ودب 

تمان حیبست  رب  فقو  منابز  **** تمالغ نم  يا  تفگ  میلست  دص  هب 

ار نابز  مدرب  ورف  ینیریش  ز  **** ار ناتساد  نیریش  مدینشب ز  وچ 

ندرک داینب  يا  هبعک  ار  یتب  **** ندرک دای  یناد  وت  يرحس  نینچ 
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منابز ددرگ  رکش  مقلح  رد  هک  **** مناهد يدرک  نادب  نیریش  رگم 

رابرکش اداب  یئوت  نوچ  نابز  **** راورکش نم  ار  نابز  مدروخ  رگا 

يداهن شداینب  وچ  نک  شمامت  **** يداشگ رب  هر  نیا  وچ  رب  نایاپ  هب 

داب تیرادروخرب  يدنمورب و  **** داب تیرای  تلود  نتفگ ز  نیا  رد 

تسد فک  رب  یقارع  دقن  نینچ  **** تسب اپ  هلوغ  یب  نیرد  یتشگ  ارچ 

ياشگب هجنپ  يراد  ریش  نانع  **** ياشگب هجنگ  دنبرهش  زا  باکر 

تسخاش زبس  تلود  يزبسرس و  وت  **** تسخارف نادیم  نکف  نوریب  سرف 

وت وچ  دراد  رگ  و  **** درادن يراتفگ  زغن  هنامز 
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درادن يراب 

راپسم دنچ  يدغج  هب  ار  تیالو  **** راکرب هیاس  نکفارب  نک  یئامه 

شیوخ هناخ  رد  هدمآ  رادیدپ  **** شیوخ هناورپ  هس  ود  نیا  دنغارچ 

رون قنور و  ار  سک  چیه  ینیبن  **** رود دوخ  رهش  زا  دنوش  رگ  لزنم  ود 

یسانشور برغم  هب  ات  قرشم  هک  **** یسایق ینارون  دیشروخ  نآ  وت 

شیوخ رس  دریگ  یسک  ره  یجنک  هب  **** شیپ رد  ياپ  يداهن  یلاح  وت  وچ 

يراوس دنیب  نخس  میلقا  مه  **** يراصح دبای  رنه  قافآ  مه 

مدنسپوگ نم  یباصق و  وت  هن  **** مدنلب تخب  يا  متفگ  يدنت  هب 

دریگن یسیع  مد  یسوم  رد  هک  **** دریمن نم  غارچ  ات  مد  مدم 

زوس نتشیوخ  مغارچ  نوچ  دوخ  نم  هک  **** زورفیمرب شتآ  مدنچ  يوشح  هب 

گنن ناهج  دریگ  متینک  مان و  ز  **** گنس ینز  نم  رب  رگ  هک  ما  هشیش  نآ  نم 

هدیمد رب  یبالک  يرادرم  هب  **** هدیشک يور  هب  يرز  ینیب  یسم 

متورب رد  یباین  يداب  زجب  **** متوق شیوخ  ياوه  زج  ینیبن 

تسادوس هچ  منیمشپ  ریش  نکیلو  **** تسا هدومن  يریش  معلاط  رد  کلف 

میآرب نم  اب  نم  هک  سب  نآ  ارم  **** میآرب نمشد  اب  هک  مریش  نآ  هن 

تفر مه  دوب  یناوج  زک  يرورغ  **** تفر مدق  نآ  دوب  نیزا  شیپ  یطاشن 

یتسم دوب و  یلایخ  ناک  نک  اهر  **** یتسرپدوخ یکدوک و  ثیدح 

تسیز نالفاغ  نوچ  رگد  دیاش  یمن  **** تسیب زا  دوخ  ای  تشذگ  یس  زا  رمع  وچ 

لاب رپ و  دزیر  ورف  هلاس  لهچ  **** لاس لهچ  ات  دشاب  رمع  طاشن 

یتسس ياپ  دریذپ  يدنک  رصب  **** یتسردنت دشابن  هجنپ  زا  سپ 
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راک زا  تلآ  داتفا  دمآ  داتفه  وچ  **** رادیدپ دمآ  تسشن  دمآ  تصش  وچ 

يدیشک یتیگ  زا  هک  ینخس  اسب  **** يدیسر رد  نوچ  دون  داتشه و  هب 

یناگدنز تروص  هب  یگرم  دوب  **** یناسر لزنم  دص  هب  رگ  اجنآ  زو 

زورفا لد  خاک  نیزا  تفر  دیابب  **** زور یکی  رو  ینام  لاس  دص  رگا 

يراد دای  ار  ادخ  يداش  نآ  رد  **** يراد داش  ار  دوخ  هک  رتهب  نآ  سپ 

عمش نوچ  یلدشوخ  تقو  هب 
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بآ رپ  هدید  يراد  هدنخ  رپ  نهد  **** باترپ

دنتسبب بل  رب  ار  هدنخ  قرب  هک  **** دنتسر هیرگ  زا  نانشور  نآ  حبص  وچ 

نادند تسب  دیاشن  هدنخ  نیزو  **** نادنخ دوب  دیاشن  هیرگ  یبوچ 

يدنخب شوخ  ینامز  هیرگ  یب  هک  **** يدنبراک رگ  ار  وت  مزومایب 

یلام هب  ار  یتسدگنت  نادنخب  **** یلاف هدنخرف  زا  يدرگ  نادنخ  وچ 

ار ناهج  دنادنخ  هک  ددنخ  نآ  زک  **** ار نامسآ  باتفآ  ینیب  هن 

نیریش ورسخ و  ناتساد  زاغآ  شخب 14 - 

دای نهک  ياهناتساد  شدوب  هک  **** داز نهک  يوگ  نخس  نآ  تفگ  نینچ 

یهاشداپ تخت  داد  زمره  هب  **** یهایس رد  يرسک  هام  دش  نوچ  هک 

درک یم  دابآ  ناهج  دوخ  داد  هب  **** درک یم  داد  زمره  زورفا  ناهج 

تشاد یم  ياپ  رب  نید  تسد و  رب  شهد  **** تشاد یم  ياج  رب  ردپ  مسر  نامه 

تساوخ یم  دنزرف  ادخ  زا  نابرق  هب  **** تساوخ یم  دنویپ  ناهج  رد  ار  بسن 

دنزرف هچ  يدنزرف  داد  هنیرن  **** دنوادخ شنابرق  رذن و  نیدنچ  هب 

یهلا رون  زا  نشور  یغارچ  **** یهاش يایرد  زا  يرد  یمارگ 

يریگ تخت  يرادجات  علاط  هب  **** يریرس خرف  یعلاط  كرابم 

شمان زیورپ  ورسخ  هداهن  **** شمامت هدید  يورسخ  رد  ردپ 

زیوآ رپ  سک  ره  زا  میاد  يدوب  هک  **** زیورپ هدازهش  نآ  مان  دش  نآ  زا 

کشخ هبنپ  رد  رت  دیراورم  وچ  **** کشم نوچ  هیاد  شریرح  رد  هتفرگ 

رتشوخ حبص  زا  یندیدنخ  رکش  **** رت شک  هودنا  باتفآ  زا  یخر 

دندیرورپ یم  شرکش  ریش و  هب  **** دندید ریش  رد  شرکش  لیم  وچ 
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تسد رب  تسد  لگ  هتسد  ناسب  **** تسویپ دندروآ  شهاش  مزب  هب 

شداهن ناج  رد  یتسود  زا  ناهج  **** شداتف نادیم  اب  دهم  زا  راک  وچ 

شدومن یم  رگید  میلعت  درخ  **** شدوزف یم  تلود  هک  یلاس  رهب 

یتفرگ تربع  يدرک و  اشامت  **** یتفگش ره  رد  دش  جنپ  شلاس  وچ 

تسج یم  زاب  ار  تهج  شش  موسر  **** تسر یم  ورس  نوچ  شش  هب  دمآ  لاس  وچ 

یئوگ تسرصم  فسوی  قلطم  هک  **** یئوربوخ رد  دش  روهشم  نانچ 

شراگزور ددرگن  عیاض  ات  هک  **** شراگزومآ درک  بیترت  ردپ 

دنمرنه ورسخ  رنه  ره  رد  دش  هک  **** دنچ کی  تشذگب  رب  راتفگ  نیا  رب 

نانچ
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یناشفرهوگ رد  تشگ  يرحب  هک  **** یناعم رد  دش  نخس  رداق 

یتفگ بالرطصا  هب  وا  اب  نخس  **** یتفگ بآ  نوچ  نخس  وک  یحیصف 

تفگ یم  يوم  نوچ  نخس  یکیراب  هب  **** تفس یم  يوم  ینیب  کیراب  زا  وچ 

درک اهدژا  ریش و  گنج  باسح  **** درک اهر  بتکم  یگلاس  هن  زا  سپ 

داب رب  داد  یم  ناگلاس  یس  رس  **** داینب دنکفا  یگلاس  هد  رب  وچ 

ریشمش هب  يدرک  ملق  ار  ینوتس  **** ریش هجنپ  اب  يدش  هجنپ  رسب 

ار هرز  يدوبرب  هقلح  هزین  هب  **** ار هرگ  يداشگب  يوم  زا  ریت  هب 

زاب کلبط  يدرک  هرهز  لبط  ز  **** زاب نامک  يدرک  وک  جامآ  نآ  رد 

يدیشک یلامح  هب  ار  شنامک  **** يدیشک یلاح  نامک  هد  وک  یسک 

دوب رت  مات  شگندخ  هضبق  هن  ز  **** دوب رت  ماخ  شدنمک  نمشد  هد  ز 

يدیب گرب  شگرب  دیب  شیپ  هب  **** يدیپس وید  يدب  دوخ  رگ  يدب 

يدناشن اراخ  هنیس  رد  نانس  **** يدنار گنس  رب  ار  هزین  قرب  وچ 

لاب رپ و  ار  شناد  غرم  دمآ  رب  **** لاس هدراچ  دح  هب  دمآ  رمع  وچ 

درک ناهج  ياهدب  کین و  باسح  **** درک ناهن  ياهینتسج  رد  رظن 

اناوت لقع و  زا  دیما  گرزب  **** اناد دوب  یمان  دیما  گرزب 

شیار هدومیپ  وج  هب  وج  ار  کلف  **** شیاپ ریز  رد  هدش  وج  وج  نیمز 

ینامسآ ياهجنگ  دیلک  **** یناهن رارسا  هدروآ  تسد  هب 

هداشگ رب  يدنه  غیت  نوچ  نابز  **** هدازهاش تولخ  هب  شدرک  بلط 

گنچ شنماد  رب  دز  دروآ و  گنچ  هب  **** گنهرف يایرد  نآ  زا  تسج  رهاوج 

تخومآ رد  اهتمکح  رایسب  وزو  **** تخورفارب شمیلعت  هب  نشور  لد 
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كالفا ياه  شنیرفآ  دناوخ  ورف  **** كاخ زکرم  ات  لحز  راگرپ  ز 

ینونف وذ  یتفگ  هک  ینف  ره  هب  **** ینورد ایرد  دش  رمع  كدنا  هب 

شدیسر یهاش  هیاپ  رب  مدق  **** شدیسر یهاگآ  هب  تلفغ  زا  لد 

راگرپ هدندرگ  نیا  ياه  یناهن  **** رارسا سوساج  نآ  رب  دش  ادیپ  وچ 

ینامز تمدخ  زا  غراف  يدوبن  **** یناهج دمان  شرتشوخ  تمدخ  ز 

تشاد رتسود  شناج  دوبچ ز  ناهج  **** تشاد رتسود  شناهج  زا  رادناهج 

ناج رهب  ز 
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هاتوک درک  يزارد  یتسد  ره  ز  **** هاش ناهج  زا  شیزارد 

رهق دنک  سک  رب  وا  هک  سک  نآ  ياو  هک  **** رهش رد  دومرف  ادن  ار  يدانم 

يراد هویم  رب  دور  یبصغ  رگ  و  **** يرازتشک رد  درچ  یبسا  رگا 

دنیشن یکرت  هناخ  رد  نامه  **** دنیب هب  مرحمان  يور  سک  رگ  و 

رایسب دروخ  یئاهدنگوس  نیا  رب  **** راوازس ددرگ  نم  ار ز  تسایس 

یتسردنت ار  ناهج  دمآ  دیدپ  **** یتسس دومنن  دوخ  لدع  رد  هش  وچ 

تسر ناهج  نیا  راکتسد  زا  ناهج  **** تسد ناهج  راک  زا  تشاد  یبارخ 

زمره تسایس  رازغرم و  رد  ورسخ  ترشع  شخب 15 - 

نادادماب ورسخ  تفر  ارحص  هب  **** ناداش زور  کی  اضق  زا  ار  اضق 

رادیدپ دمآ  رود  مرخ ز  یهد  **** رایسب دنکفا  دیص  درک و  اشامت 

ورسخ هدنکفا  طاسب  هزبس  نآ  رب  **** ون هزبس  هد  نآ  درگادرگ  هب 

درز لگ  نیا  دومنب  تشپ  ات  نینچ  **** دروخ یم  هزبس  طاسب  زا  خرس  یم 

يدرز راوید  رس  رب  دز  ملع  **** يدروجال راصح  زا  دیشروخ  وچ 

تخود یم  رتچ  دیرد و  یم  ار  ملع  **** تخوس یم  دوع  تمیزه  رد  ناطلس  وچ 

دز یم  ریشمش  کلف  اب  یتسد  ود  **** دز یم  ریز  یباکر  کی  نانع 

بآ رب  دنکفا  رپس  رفولین  وچ  **** باترگج كاخ  نیزا  تشگ  زجاع  وچ 

تسارایب سلجم  وا  رد  یتسم  رس  ز  **** تساوخ يا  هناخ  هد  نآ  رد  هداز  کلم 

ناراد هدنز  بش  اب  درک  یحوبص  **** نارای شوناشونب  بش  نآ  تسشن 

درک یم  شون  یناوغرا  بارش  **** درک یم  شوگ  ینونغرا  عامس 

تشاد یم  هدنز  ار  ناهج  ناج و  یم  هب  **** تشاد یم  هدنخ  رپ  یم  ار ز  یحارص 
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یماب حبص  دز  يا  هتشک  رب  نهد  **** یماگلدب شنانسوت  زک  رگم 

دنچ يا  هشوخ  تراغ  درک  هروغ  ز  **** دنق نوچ  زین  یمالغ  يروغ  نیا  زو 

زور نت  زا  درک  ادج  ار  بشرس  **** زورفا ملاع  باتفاک  هگرحس 

رز هیاخ  یطوط  رپ  ریز  هب  **** رپ هیس  غاز  هلصوح  زا  داهن 

تشادرب تشگنا  نایکاخ  فرح  ز  **** تشارب تشپ  زا  هایس  تشگنا  بش 

یناهن هش  يوس  دندرب  ربخ  **** یناد هک  ناناج  نارگ  زا  دنچ  ینت 

دسرت یمن  هشنهاش  ز  **** تسا دومن  یمسر  یب  شود  ورسخ و  هک 
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تسادوس هچ 

شهار تسا  دادیب  هکنآ  دنتفگب  **** شهانگ مناد  یمن  اتفگ  کلم 

درک هبت  ناقهد  هروغ  شمالغ  **** دروخ ار  زبس  رازتشک  شدنمس 

شگنچ زاوآ  دیسر  مرحمان  هب  **** شگنت ياج  دتسب  شیورد  زا  بش 

دنوادخ ار  شنام  ناخ و  يدربب  **** دنزرف هن  يدرک  يا  هناگیب  نیا  رگ 

شیوخ گر  رب  دزرلب  شتسد  یلو  **** شین دص  داصف  یگر  ره  رب  دنز 

دندیرب یپ  ار  شبکرم  رواکت  **** دندیشک رجنخ  ات  دومرف  کلم 

دنداد هروش  یبآ  هب  ار  یبالگ  **** دنداد هروغ  بحاص  هب  ار  شمالغ 

شتخت دندیشخب  هناخبحاص  هب  **** شتخر دوب  بش  نآ  هک  هناخ  نآ  رد 

دنتسسگ مشیربا  شگنچ  يور  ز  **** دنتسکش یگنچ  نخان  هگنآ  سپ 

شیوخ هنادرد  اب  هناگیب  اب  هن  **** شیپ نیزا  دندرک  یم  هک  نیب  تسایس 

دنزیخنرب هضارق  دنب  ز  **** دنزیرب نیکسم  دص  نوخ  رگ  نونک 

يزاب تفر  ناسنیا  زا  دنزرف  اب  هک  **** يزاس فاصنا  نآ  لدع و  نآ  اجک 

مرش ارت  یناملسم  نیز  اداب  هک  **** مرگ نانچ  دش  یتسرپ  شتآ  ناهج ز 

تسا مادک  یناملسم  يربگ  نیا  رگ  **** تسا مان  ربگ  وا  ام  میناملسم 

زاوآ دمآ  خلت  ار  دنب  غرم  هک  **** زابوش هناسفارس  رب  یماظن 

ردپ شیپ  ار  ناریپ  ورسخ  نتخیگنا  عیفش  شخب 16 - 

تفر ورف  یتخل  نتشیوخ  راک  هب  **** تفر وا  رب  يراوخ  ناک  دید  ورسخ  وچ 

درک دوخ  ياج  رب  وا  شاداپ  ردپ  **** درک دب  درک  وا  چره  هک  دش  شتسرد 

تسشنن ياپ  زا  یتعاس  مغ  ناز  و  **** تسد نتشیوخ  تسد  دز ز  رب  رس  هب 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نب  ورس  نآ  دنرب  هش  دزن  هک  **** ار نهک  ناریپ  تخیگنا  عیفش 

دریگن يو  رب  ار  هتفر  هانگ  **** دریذپ رد  تعافش  نآ  هاش  رگم 

تشادرب زیخاتسر  دایرف  ناهج  **** تشادرب زیت  غیت  دیشوپ و  نفک 

ناریسا نوچ  هدازهاش  ردنا  سپ  **** ناریپ دنتفر  یم  شیپ  شزوپ  هب 

كاخ رب  دیطلغ  نامرجم  مسر  هب  **** كانمغ دیلان  دش  تخت  شیپ  وچ 

ياشخبب رب  نادرخ  هب  نک  یگرزب  **** يامنم جنر  منیزا  شیب  اهاش  هک 

تسگرزب شمرج  رگا  تسدرخ  سب  هک  **** تسگرگ هدولاک  نیبم  فسوی  نیدب 

نوخ رد  وشم  **** نادند دیآ ز  ریش  يوب  مزونه 
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نادنخ ریش  نوچ  نم 

دنوادخ مشخ  تقاط  درادن  **** دنزرف هتشگرس  نیا  هک  نک  تیانع 

ندرک میلست  نم  نتشک ز  وت  ز  **** ندرگ غیت و  کنیا  تسیمرج  رگا 

هاش يدونشخان  گرب  مرادن  **** هار نیرد  مراد  یمغ  ره  گرب  هک 

كاپ رهوگ  نآ  داهن  رس  هیاس  وچ  **** كاخ رس  رب  هر  رگد  نیا و  تفگب 

يرازب قحلا  دنتسیرگب  همه  **** يرابدرب نآ  هورگ  نآ  دندید  وچ 

داتفا هش  رب  یئاهیاه  هیرگ  ز  **** داتفا هم  رب  يراز  هک  هیرگ  نازو 

ینیب هدرخ  ناسنیا  زا  راک  رد  دنک  **** ینینزان نآ  اب  درخ  یلفط  هک 

دهاوخن دوخ  اب  ردپ  لابقا  زج  **** دهاوخن دب  تلود  هک  يدنزرف  هب 

شیوخ سپ  نادنزرف  دنیب ز  نامه  **** شیدنیب تدنزرف  وت  اب  دزاس  هچ 

دنزرف دنزرف  دنک  دوخ  تباین  **** دنزرف دنب  رد  وشم  دب  کین و  هب 

لد هویم  ناور و  ياوادم  **** لبقم دنزرف  ناک  دید  زمره  وچ 

تسیئادخ رف  نآ  هک  وا  تسنادب  **** تسیئار هتسهاو  یگنازرف  نادب 

شدرک شیوخ  هاپس  دهعیلو  **** شدرک شیب  تقفش  دیسوب و  شرس 

ون هزاوآ  داد  کلم  رد  ناهج  **** ورسخ تفر  نوریب  وچ  ترضح  نآ  زا 

داد یم  رون  شیور  يرادناهج ز  **** داد یم  رود  زا  لدع  يامیس  شخر 

ار ناوریشونا  شیوخ  ياین  ورسخ  ندید  باوخ  هب  شخب 17 - 

یئانشور دش  ورف  یکیرات  هب  **** یئاسر رطع  رد  بش  فلز  دمآ  وچ 

يزاب هشیش  ياجب  يزادنا  شش  **** يزاس رحس  هدرپ  دمآ ز  نورب 

تسشنب ار و  نادزی  درک  شیاین  **** تسب رمک  ورسخ  دش  هناخ  تعاط  هب 
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نیشود باوخ  زا  دوب  هدروخان  رب  هک  **** نیشون باوخ  دمآ  يرادروخرب  هب 

بات ناهج  دیشروخ  هزات  يا  تفگ  هک  **** باوخ رد  دید  ار  نتشیوخ  ياین 

تزیچ راچ  رب  مهد  یم  تراشب  **** تزیزع يالوم  راچ  دش  رگا 

يدرکن یئورشرت  ناز  هروغ  وچ  **** يدروخ هروغ  نآ  یشرت  نوچ  یکی 

دنیبن نارود  يرت  نیریش  وزک  **** دنیشن رب  رد  ار  وت  یمارالد 

دندیدن يدرگ  ترطاخ  رب  نازو  **** دندیرب یپ  ار  تبکرم  نوچ  مود 

شماگدرگ دباینرد  رصرص  هک  **** شمان زیدبش  یسر  یگنربش  هب 

تتخب هدیروش  دشن  يدنت  نازو  **** تتخت داد  ناقهد  هب  هش  نوچ  میس 

يرآ تسد  هب 
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یتخرد نیرز  نوچ  تسار  دشاب  هک  **** یتخت هناهاش  نانچ 

زاس یب  تشگ  برطم  هک  هدرپ  نآ  رد  **** زاغآ يدرک  يروبص  نوچ  مراهچ 

ماج رد  رهز  دراوگ  شدای  رب  هک  **** ماندب راب  تدنهد  يزاس  اون 

رهوگ راچ  هرهم  راچ  ياج  هب  **** رز نتفای  یهاوخ  گنس  ياج  هب 

راب رگد  ار  نادزی  درک  شتسرپ  **** رادیب باوخ  زا  تشگ  وچ  هداز  کلم 

تشاد یم  شوگ  اراین  رادومن  **** تشاد یم  شوماخ  بش  زور و  ار  نابز 

یتفگ يدیسرپ و  زاب  تیاکح  **** یتفخن نادنمدرخ  اب  بش  همه 

زیدبش نیریش و  زا  روپاش  ندرک  تیاکح  شخب 18 - 

رواهلات برغم  هتشگ ز  ناهج  **** روپاش مان  شدوب  صاخ  یمیدن 

هداشگ سدیلقا  رد  یماسر  هب  **** هداد هدژم  ینام  هب  یشاقن  ز 

تسر یم  شقن  شلایخ  زا  کلک  یب  هک  **** تسچ يرگتروص  یکباچ  نز  ملق 

یتسب شقن  تفاطل  زا  بآ  رب  هک  **** یتسدبآ شدوب  فطل  رد  نانچ 

زیوالد ياهنخس  نیا  تفگ  ورف  **** زیورپ تخت  شیپ  دیسوب  نیمز 

مناد هک  يزیچ  زا  کی  دص  میوگب  **** مناهج هاش  دهد  نامرف  رگ  هک 

درس ار  هماگنه  نکم  مرگ و  وگب  **** درمناوج یک  ورسخ  درک  تراشا 

يوب زا  گنر و  زا  داد  هرهب  ار  نخس  **** يوگنخس روپاش  داشگب  نابز 

تداب هدنخرف  هم  لاس و  هنامز  **** تداب هدنب  یتیگ  تسیتیگ  ات  هک 

داب سرتسد  تدارم  رب  هشیمه  **** داب سفن  مه  یناوج  ار  تلامج 

دهاوخن تدابآ  هک  سکنآ  بارخ  **** دهاوخن تداش  وا  هکنآ  داب  نیمغ 

قافآ رد  مدید  یسب  اه  یتفگش  **** قاط شش  هاگرخ  نیرد  متشگ  یسب 
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دنیرد يایرد  هضرف  دشاب  هک  **** دنچ یلزنم  ناتسهک  يوس  نآ  زا 

ناهاپس ات  شهاپس  شوج  هدش  **** ناهاش لسن  زا  تسهدنامرف  ینز 

نز نآ  نامرف  رب  هتشگ  ررقم  **** نمرا هب  ات  نارا  میلقا  همه 

یجات یتخت و  رگم  دراد و  همه  **** یبارخ یب  يزرم  چیه  درادن 

تسا دنچ  هک  دناد  ادخ  ار  شا  هنیزخ  **** تسا دنلب  هوک  رب  هعلق  شرازه 

یهام غرم و  زا  نوزف  ینوزفا  هب  **** یهاوخ هک  نادنچ  اپراچ  سنج  ز 

یناگدنز دراذگ  یم  يداش  هب  **** ینارماک دراد  يوش و  درادن 

یگرزب زا  دنناوخ  شوناب  نیهم  **** یکرتس دراد  رتشیب  نادرم  ز 

دراد مان  اریمش 
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ریسفت تسوناب  نیهم  ار  اریمش  **** ریگناهج نآ 

یئاج هدرک  ایهم  یلصف  ره  هب  **** یئاوه ره  رد  ار  شیوخ  تسشن 

شیاپ كاخ  دشاب  زبسرس  ات  هک  **** شیاج تسا  ناقوم  هب  لگ  لصف  هب 

نمرخ هب  نمرخ  لگ  هب  لگ  دمارخ  **** نمرا هوک  رب  دوش  ناتسبات  هب 

زاورپ ریجخن  نتسج  رد  دنک  **** زاخبا هب  دیآ  نازخ  ماگنه  هب 

تسا ریسمرگ  ياوه  ار  عدرب  هک  **** تسا ریچ  لیم  عدرب  هب  شناتسمز 

تسا رایتخا  شیئاوه  یلصف  ره  هب  **** تسا رامش  رد  ناسنیزا  لصف  شراهچ 

دراذگ یم  يزاب  هب  شوخ  شوخ  ناهج  **** درامش یم  يداش  هب  کی  کی  سفن 

چیه رگد  دراد  يا  هدازردارب  **** چیپ رب  چیپ  يارسنادنز  نیرد 

یهالک بحاص  هعنقم  ریز  هب  **** یهام راذگب  يرپ  یتخد  يرپ 

یناگدنز بآ  وچ  یمشچ  هیس  **** یناوج باتهم  وچ  يزورفا  بش 

نیچ بطر  شلخن  رس  رب  یگنز  ود  **** نیمیس لخن  نوچ  یتماق  هدیشک 

ار بطر  دش  رکش  بآ  رپ  ناهد  **** ار بل  شون  نآ  دای  درواک  سب  ز 

رود زا  هداد  نادند  بآ  ار  فدص  **** رون نوچ  ياهنادند  دیراورم  هب 

هداد بات  دنمک  نوچ  وسیگ  ود  **** هداد بآ  قیقع  نوچ  رکش  ود 

هدیشک لگ  رب  ار  هزبس  وسیگ  هب  **** هدیشک لد  زا  بات  شوسیگ  مخ 

شزیخ رامیب  سگرن  غامد  **** شزیب کشم  میسن  زا  مرگ  هدش 

ار دب  مشچ  نوسفا  هب  هتسب  نابز  **** ار دوخ  مشچ  دوخ  رب  هدرک  رگنوسف 

زیر رکش  دص  ره  نابز  دص  ار  شبل  **** زیت دنک  اهلد  شتاک  يرحس  هب 

تسه وا  ناو  دشابن  نیریش  کمن  **** تسویپ هدنخ  رد  شبل  دراد  کمن 
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مین ود  هب  ار  یبیس  غیت  نآ  درک  هک  **** میس زا  تسیغیت  شینیب  یئوگ  وت 

یبای هن  خر  رب  يا  هنخر  شهام  وچ  **** یبای هنخر  ار  بصق  دص  شهام  ز 

ینیب هناورپ  سک  يوس  شزانز  **** ینیب هناورپ  یسب  رب  شعمش  هب 

تسا شورف  زدنق  یهگ  مقاق  یهگ  **** تسا شوپ  هلح  شیور  فلز و  زا  ابص 

یجنرت نوچ  بغبغ  بیس و  نوچ  خنز  **** یجنغ هزمغ  ره  رب  هدرک  لکوم 

ار مجنا  میوقت  شخر 
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هام رب  دیشروخ و  رب  تسد  هدناشف  **** هار هدز 

زیر مرد  ناتسب  لگ  ناتسپ  نآ  رب  **** زیخون ران  نیمیس  ود  نوچ  ناتسپ  ود 

دزیرب رد  دیاشگ  اورا  لعل  هک  **** دزیخن خساپ  ار  هسوب  شلعل  ز 

ار شنماد  هتسش  مشچ  بآ  هب  **** ار شندرگ  وهآ  ندرگ  هداهن 

شوگرخ باوخ  ار  نانکفاریش  دهد  **** شون همشچ  نآ  ناوهآ  مشچ  هب 

راید هدیچان  نشلگ  زا  شوغآ  کی  **** راخ زا  هدرک  رپ  ار  شوغآ  رازه 

شباتفآ نوچ  یبش  سک  دنیب  هن  **** شباوخ هب  دنیب  نوزف  سک  دص  یبش 

دریگ شیب  وهآ  دص  یئوهآرب  **** دریگ شیوخ  مشچ  هزادنا ز  رگ 

ناشورف ناحیر  مرا  رازاب  هب  **** ناشورخ شتسم  سگرن  کشر  ز 

یلاح درپسن  ناج  هک  سک  شدیدن  **** یلاله يوربا  يارآ  دیع  هب 

شلامج اب  یلیل  هدنار  میاق  هب  **** شلایخ رد  نونجم  هدنام  تریح  هب 

تشگنا هد  ینعی  ملق  هد  شتسد  هب  **** تشک ار  قلخ  دهاوخ  هک  ینامرف  هب 

هدناوخ لاف  باتک  شلاخ  زا  بش  **** هدناوخ لاخ  ار  دوخ  شیبوخ  زا  هم 

ناشورف ولول  نانچ  رب  تمحر  هک  **** ناشورخ ولول  شندرگ  شوگ و  ز 

دنق نوچ  هسوب  نارازه  دص  یبل و  **** دنبلد بوشآ  رازه  یثیدح و 

رد زا  توقای و  زا  ینادند  بل و  **** رپ يربلد  زان و  یفلز ز  رس 

دنچ ییئادوس  هتخاس  حرفم  **** دنخ رکش  رد  نآ  توقای و  نآ  زا 

شهایس فلز  رب  هنتف  ناج  لد و  **** شهام وچ  يور  رب  هتشگرس  درخ 

شکاخ هب  ربنع  هدهع  هتشبن  **** شکاپ ناج  رب  هدش  هنتف  رنه 

نیریش زین  شمان  نیریش و  شبل  **** نیرسن زین  شیوب  نیرسن و  شخر 
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دنناد شوناب  نیهم  دهعیلو  **** دنناوخ شون  ار  شبل  ناظفل  رکش 

دنریذپ نامرف  شتمدخ  رد  همه  **** دنریما روشک  نازک  نایوریرپ 

رتخد داتفه  شتمدخ  رد  دوب  **** رکیپ هام  ناگداز  رتهم  ز 

یناهج زیوالد  یئابیز  هب  **** یناج مارآ  یکی  ره  یبوخب 

دنمارخ یم  لزنم  هب  لزنم  هم  وچ  **** دنماج دور و  اب  هتسارآ  همه 

دنشون هداب  لگ  نمرخ  رد  یهگ  **** دنشوپ کشم  هم  نمرخ  رب  یهگ 

رب ناشتسین  عقرب  ز 
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يدنزگ اجنآ  مخز  مشچ  دران  هک  **** يدنب يور 

دنرادن يراک  برط  زج  یتیگ  هب  **** دنرادن يرای  ناهج  رد  یبوخب 

نادند لیپ  زا  گنچ  ریش  زا  دننک  **** نادنمروز نآ  روز  تقو  دشاب  وچ 

دنزودب ار  بکوک  مشچ  كوان  هب  **** دنزوسب ار  ملاع  ناج  هلمح  هب 

روح نابتعل  ناو  فرط  نآ  تسا  تشهب  **** روهشم تسه  یتشهب  روح  رگا 

دراد میس  رز و  هنوگنیز  یسب  **** دراد میلقا  نآ  هک  وناب  نیهم 

يدرگ داب  دباین  کت  رد  وا  زک  **** يدرون هر  دراد  هتسب  رخآ  رب 

نافوط باز  دسرتن  یباغرم  وچ  **** نافوسلیف مهو  هدرب ز  قبس 

هدنام زاب  نادیم  تفه  ار  کلف  **** هدنار دیشروخ  رب  هک  ارفص  کی  هب 

مد نار  زیخ  ندیرب  ایرد  هگ  **** مس نینهآ  ندنک  هوک  هاگ  هب 

رادیب حبص  نوچ  هگآراک و  بش  وچ  **** راتفر هشیدنا  شدرگ و  هنامز 

زیوآ بش  غرم  زا  رت  قشاع  وا  رب  **** زیدبش گنربش  نآ  مان  هداهن 

دراد هتسب  شیاپ  ریجنز  نادب  **** دراد هتسویپ  رز  ریجنز  یکی 

مدینش یگنربش  زیدبش  نوچ  هن  **** مدید قلخ  نیریش  رت ز  نیریش  هن 

رادیب قشع  تشگ و  هتفخ  تغارف  **** رایشه روپاش  نخس  نیا  تفگ  رب  وچ 

دنداد رارقا  نابز  نیریش  نادب  **** دنداهن نیریش  رب  رهم  کیاکی 

ددنسپ وا  چره  دوب  هدیدنسپ  **** ددنب شقن  نیچ  رد  هک  يداتسا  هک 

تفخ یمن  دوساین و  ادوس  نازک  **** تفگ نادب  ورسخ  دش  هتفشآ  نانچ 

تسر یمنرب  شغامد  زا  مخت  نیا  زج  **** تسج یم  زاب  تیاکح  نیا  زور  همه 

دوب یم  دنسرخ  يا  هناسفا  کشخ  هب  **** دوب یم  دنچ  يزور  هشیدنا  نیا  رد 
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دروآ رد  یئاپرس  هب  ار  يروبص  **** دروآ رب  یتسد  دش  تسد  زا  راک  وچ 

دنار نخس  يو  اب  ناتساد  نیز  یسب  **** دناوخ ار  هدنناوخ  ناتساد  تولخ  هب 

راک دش  تسد  زک  نونک  میآ  راک  هب  **** رادافو دمآ  راک  هب  يا  تفگ  ودب 

يداتسوا يدرم  هک  نک  شمامت  **** يداهن یبوخ  نیدب  يداینب  وچ 

نک رذگ  ناتسزوخ  يوس  یتفگ  وچ  **** نک رصتخم  تیاکح  رکش  وگم 

ناتسد هب  ار  تب  نآ  ندروآ  تسد  هب  **** ناتسرپ تب  نوچ  دش  دیاب  ارت 

رظن
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؟ دراد داز  مدرم  دنویپ  رس  ****؟ دراد لد  رد  هک  ندرک 

دریگ شقن  ات  ام  رهم  نز  وا  رب  **** دریذپ یم  شقن  موم  نوچ  رگا 

درس نهآ  مبوکن  ات  هد  ربخ  **** درگ رب  نیشنم و  دوب  لد  نهآ  رو 

نیریش بلط  هب  نمرا  رد  روپاش  نتفر  شخب 19 - 

نادنخ داش و  ورسخ  داب  میاد  هک  **** نادنخس روپاش  دیسوب  نیمز 

هار وا  يوس  ار  دب  مشچ  ادابم  **** هاوخوکن شدانیب  کین  مشچ  هب 

دنوادخ یتیگ  یک  داد  شباوج  **** دنمرنه نآ  درک  نیرفآ  هاش  رب  وچ 

گنژرا شقن  رد  ملق  ینام  دشک  **** گنر مشک  رد  ار  ملق  شقن  نم  وچ 

رپ منک  نم  ار  وک  غرم  درپب  **** رس منک  نم  ار  وک  صخش  دبنجب 

لد رب  درد  لد  رب  درگ  دشاب  هک  **** لد رب  درگ  هنوگ  چیه  زا  رادم 

مناد هراچ  ار  یگراچیب  ره  هک  **** منانچ نآ  راک  ندرک  هراچ  هب 

شیپ رد  راک  متفرگ  لد  کی  نم  هک  **** شیدنیم يداش  زج  شاب و  لدشوخ  وت 

ماو منک  رپ  ناغرم  کت ز  ناروگ  ز  **** مارآ هظحل  کی  ندش  رد  مریگن 

ار تربلد  مراین  ات  میاین  **** ار ترس  منابسخن  ات  مبسخن 

ناهنپ گنس  رد  دوش  رگ  رهوگ  وچ  **** ناویا دزاس  نهآ  زرگ  شتآ  وچ 

گنس زا  رهوگ  نوچ  نهآ و  شتآ ز  وچ  **** گنرین هب  يورین و  هب  مرآ  شنورب 

مزاس راک  اب  سپ  راک و  منیبب  **** مزاس راخ  اب  یهگ  لگ  اب  یهگ 

شتسرپ ورسخ  منک  دوخ  تلود  وچ  **** شتسد هب  مراک  دوب  تلود  رگا 

راد ربخ  ار  هشنهش  يراب  منک  **** راک زا  متشگ  زجاع  هک  مناد  رگ  و 

تسار يرد  ره  زا  درک  هار  جیسب  **** تساخرب هدنیوگ  دش  هتفگ  نوچ  نخس 
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ناباتش دش  نمرا  ناتسهوک  هب  **** نابایب رد  نابایب  هر  هدنرب 

يدندمآ هوک  نآ  رد  ناتسبات  هب  **** يدندمآ هوبنا  وچ  نابوخ  نآ  هک 

دوب ور  شیپ  قیاقش  ار  نیحایر  **** دوب ون  هزبس  اجنآ  دمآ  روپاش  وچ 

يدرز یخرس و  لگ  ياه  توسک  ز  **** يدروجال ياهگنس  هتفرگ 

يرازغرم یطاسب  نوگ  درمز  **** يراسهوک ره  رس  رب  هدیشک 

ز
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ارغط هب  ارغط  لگ  طخ  هدیشک  **** ارغب نادیم  ات  هوک  مرج 

تسا قارشنا  نوتس  دنبرمک  **** تسا قارع  نکر  وک  بارحم  نآ  رد 

هدروخلاس رد  ودب  ینایشیشک  **** هدرک لاس  يرید  دوب  اراخ  ز 

لادبا مسر  دشاب  هک  نییآ  نآ  رب  **** لاس نهک  رید  نادب  دمآ  دورف 

تفس يرد  ياهرد  هکنآ  تقو  هب  **** تفگ نینچ  یگنهرف  يامیپ  نخس 

تسا يراوس  یئوگ  هیس  یگنس  رد و  **** تسیراغ رید  نیا  نماد  ریز  هک 

ینایدام رواکت  دیآ  نتشگ  هب  **** ینارق ره  رد  هلگ  مر  تشد  ز 

رام دوخ  خاروس  رد  وچ  دبنس  وا  رد  **** راغ رد  رب  دیآ  یگنسرف  دص  ز 

دیاس گنس  رب  نتشیوخ  تبغر  هب  **** دیامن تبغر  هیس  گنس  نادب 

دریذپ لد  یتفگش  یتفگ  ادخ  **** دریگ نشگ  وز  ادخ  نامرف  هب 

راتفر داب  زو  درب  کت  نارود  ز  **** راب دوب  شمخت  نازک  هرک  ناره 

گنس نآ  لسن  زا  تسدمآ  زیدبش  هک  **** گنهرف درم  نودیمه  دیوگ  نینچ 

یئوگ درب  شدابدرگ  یباین  **** یئوجب یگنس  رگا  رید  ناز  نونک 

شقاس ریز  هداتف  ینیب  يرس  **** شقارشنا دنناوخ  هک  یسرک  نازو 

گنس ناهج  کی  هتسشن  هماج  هیس  **** گنر لگ  هوک  نآ  يراد  متام  هب 

شخاش خاش  هدرک  راو  هفوکش  **** شخالگنس رب  هدماک  یمشخ  هب 

تسکشب هشیش  رد  وا  ناتسگنس  هب  **** تسم وا  دایرف  زا  دش  یئوگ  کلف 

رادومن تربع  نیا  سب  ار  تمایق  **** رایسب تساه  تربع  هچ  رگ  ار  ادخ 

شیپ نینچ  نیا  ار  نانچ  یهوک  دسر  **** شیب مک و  زا  لاس  دص  راچ  ردنا  وچ 

هدرک دیواج  هیکت  یئارچ  **** هدروخ بآ  خولک  یتخل  رب  وت 
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چیه ناتساد  نیا  دنونشن  وت  زا  هک  **** چیپ ناتساد  رد  طمن  نیز  یماظن 

يراب دیحوت  رد  شخب 2 - 

تفای وزا  مارآ  نیمز  شبنج  کلف  **** تفای وزا  مان  یتسه  هکنآ  مان  هب 

شدوجو رب  دمآ  قلطم  یهاوگ  **** شدوجس رد  شنیرفاک  یئادخ 

دنوادخ نادنوادخ  شدنناوخ  هک  **** دننام لثم و  یب  یکی  هللا  یلاعت 

زومآ تمکح  یجنایم  یب  ار  درخ  **** زورفا مجنا  وراد  ياپ  رب  کلف 

کیرات ياه  بش  هدنرآ  زور  هب  **** کیراب ياهترکف  شخب  رهاوج 

راگن و يداش  مغ و 
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دیشروخ هام و  نیرفآ و  زور  بش و  **** دیما میب و 

یتسه هلمج  وا  یتسه  رب  اوگ  **** یتسپ الاب و  هدنراد  هگن 

رهاظ هدننیب  همه  رب  شناشن  **** رهاق دوجوم  همه  رب  شدوجو 

يارآ رهوگ  تعنص  هب  ار  عیابط  **** يامرفراک تردق  هب  ار  بکاوک 

نانیشن تولخ  رطاخ  سینا  **** نانیب کیراب  هدید  دارم 

ینارت نل  شباوج  رد  یباین  **** یناوخب شمان  نوچ  هک  يدنوادخ 

رتهب توا  مه  یگدنب  نک  ارو  **** رتهب توز  یهاشداپ  دیاین 

تسیسایق ترکف  رد  هچ  ره  زا  نورب  **** تسیساسا یتیگ  رد  هچ  ره  يارو 

كاردا نیلعن  ار  مهو  هدیرد  **** كالفا ماب  رب  وا  يوجتسج  هب 

تسار زا  پچ  دناد  یمن  شتسناد  وچ  **** تساخرب رایشه  شنتسج  رد  درخ 

راک دشک  یم  تریح  هب  مه  نکیلو  **** راوشد تسین  سک  رب  شیئاسانش 

تشادرب شیپ  زا  باجح  یهاگنا  سپ  **** تشادرب شیوخ  شقن  وچ  شدید  رظن 

يریز الاب و  زا  شتاذ  هزنم  **** يرید يدوز و  زا  شمکح  اربم 

یئوا حول  رد  وت  تست و  رد  همه  **** یئوجزاب را  تانیاک  فورح 

غاد نیدب  دمآ  تسردنت  ناوتن  هک  **** غاب نیرد  ار  دوخ  نک  هراپدص  لگ  وچ 

يدیسر اجناک  رذگ  رد  اج  نیزا  **** يدیود اج  نیاک  يدمآ  اجناز  وت 

یسایق ای  یلیلد  زج  دشاب  هچ  **** یسانشدزیا همه  يوزارت 

رادیدپ دیآ  لیلد  ار  عناص  هک  **** راک رب  تساجنآ  ات  لقع  سایق 

هاچ ای  شیپ  رد  تدیآ  هوک  ای  هک  **** هار رتشیپ  نیز  ار  هشیدنا  هدم 

تسد هچ  نوچ و  يوجتسج  زا  رادب  **** تسه ارت  يدوبعم  هک  یتسناد  وچ 
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یئاوگ یبای  شتینادحو  هب  **** یئانشور یئوج  هک  یعمش  رهز 

دراگن یشقن  ام  وچ  یبآ  زا  هگ  **** درآرب یگنر  لگ  وچ  یکاخ  زا  هگ 

میساره وز  مه  ات  داد  تراصب  **** میسانش ار  وا  ات  دیشخب  درخ 

كاخ هتخت  رب  یسدنه  موقر  **** كالفا فرح  هن  تئیه  زا  دنکف 

داد رصب  زا  هیپ  ار  لقع  غارچ  **** داد رگج  زا  بآ  ار  حور  تابن 

دنکفارب رد  رهوگ  راچ  ار  نیمز  **** دنکفا رس  رد  نابیرگ  شش  ار  تهج 

یپ هک  **** زاغآ هب  ار  شنیرفآ  درک  نانچ 
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زار نادب  سک  دنادن  ندرب 

ماگ نآ  رد  ترکف  ندز  دناوتن  هک  **** ماجنارس درآ  درون  رد  شنانچ 

یئادخدک زا  تسا  رترب  یئادخ  **** یئادخ دوخ  زا  تسج  زاب  دیاشن 

اهیندوب رب  دوب  رداق  ومه  **** اهیندوسرف همه  دیاسرفب 

دوجوم درک  ار  اه  هیام  نیتسخن  **** دوج �هدنشخب  هدنیاشخب و  وچ 

صاخ دوب  يراک  لمع  رد  ار  وا  هک  **** صالخا زا  یناشن  هیام  رهب 

دناتس ات  کسمم  درک  ار  یکی  **** دناسر ات  ششخب  داد  ار  یکی 

نداهن زا  تفریذپ  وک  سکنآ  هن  **** نداد دراد ز  ربخ  هدنشخب  هن 

نازورف ناج  زا  تسه  هک  هگآ  بآ  هن  **** نازوس تسه  وک  ربخ  ار  شتآ  هن 

تسین کش  دننامرف و  لامح  همه  **** تسین كرتشم  سک  اب  شیدنوادخ 

شهاگراب رد  دنک  یطیلخت  هک  **** شهار نالامح  هرهز ز  ارک 

درادن رب  یئوب  داب و  درایب  **** درادن رب  یئوم  كاخ و  دجنسب 

ندومن دناد  اه  بیترت  نینچ  **** ندوزف تریح  رد  هک  تردق  یهز 

لوا راب  ار  ورسخ  تروص  روپاش  ندومن  شخب 20 - 

دندرک هناورپ  ار  زور  غارچ  **** دندرک هناش  ار  بش  دعج  نیگشم  وچ 

یسوردنس نیتبعک  دش  ناهن  **** یسونبآ درن  هتخت  ریز  هب 

تسر الب  زا  روپاش  دنب و  زا  هاش  هک  **** تسد رب  روشنم  يرتشم  دمآ  رب 

روجنر دوب  هر  زک  دوسآ  ورف  **** روپاش هنازرف  نهک  رید  نآ  رد 

ریس نهک  خرچ  زا  هگآ  دندوب  هک  **** رید نآ  ناریپ  زا  تساوخ  یتسرد 

تسماقم ناشیزبس  بآ و  نیمادک  **** تسمادک نابوخ  نآ  ياج  ادرف  هک 
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ناریگ میلقا  نآ  هاگ  تهزن  ز  **** ناریپ هنازرف  نآ  شنداد  ربخ 

گنت يا  هشیب  شدرگ  تسیهاگ  نمچ  **** گنس نارگ  هوک  نیا  نایاپ  رد  هک 

تسویپ دنهاوخ  نمچ  نیگشم  نادب  **** تسمرس ناورس  یهس  نآ  هگرحس 

زور مقاق  زا  تفهن  بش  رومس  **** زود قش  یباجنس و  نارود  دش  وچ 

دیشمج نییآ  درک  هزات  ار  ناهج  **** دیشروخ مرج  دز  رب  زربلا  زا  رس 

زیخرحس روپاش  تسب  رد  نایم  **** زیگنا ترشع  ناتب  ناز  رت  هگپ 

یشیوخ تشاد  اهلگ  خرس  نآ  اب  هک  **** یشیپ درک  نوخیبش  هزبس  نآ  رب 

تسب وا  رد  ورسخ  تروص  هنیعب  **** تسد رد  تفرگب  يذغاک  هتسجخ 

تروص نآ  رب 
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یتخرد قاس  رب  دیناسودب  **** یتخل درک  تعنص  وچ 

راویرپ نایوریرپ  نآ  دندیسر  **** رادیدپان دش  يرپ  نوچ  اجنآ  زو 

دنتسب هتسد  لگ  هگ  داشمش و  یهگ  **** دنتسشن هزبس  نآ  رب  يزبسرس  هب 

يدنتخیر دزربط  هدنخ  زا  هگ  **** يدنتخیگنا بالگ  اهلگ  زا  هگ 

هدیرخ ار  دوخ  ناهج  زا  نیباک  هب  **** هدیدن یئوشانز  یناسورع 

تسوپ رد  نوچ  سک  دجنگ  یمن  **** تسود اب  تسود  نوچ  یکی  ره  هتسشن 

دندناشف یم  لگ  رب  دندروآ و  لگ  **** دندناشن لد  یم  رد  دندروآ و  یم 

مدرم وید  وید و  یلاخ ز  ناهج  **** مجنا هام و  فک  رب  هداب  هداهن 

ار ناگزیشود  دوب  نیئاک  نانچ  **** ار ناگزیکاپ  نآ  توهش  نت  همه 

راک رد  دروآ  ناشصقر  یتسم  ز  **** رایغا مشچ  زا  ياج  دوب  مرحم  وچ 

يدورس لبلب  اب  تفگ  یم  نآ  هگ  **** يدورد اهلگ  رب  داد  یم  نیا  هگ 

يراک دندید  یلد  مرخ  زج  هن  **** يرامش يداش  زج  دنتسنادن 

نیورپ هام  درگ  دوب  یهام  وچ  **** نیریش راسخر  نابل  نیریش  نآ  رد 

دروخ یم  هاگ  هداب  داد  یم  یهگ  **** درک یم  شیع  نانابرهم  دای  هب 

هاگان مشچ  شداتف  تروص  نآ  رب  **** هام تروص  دراد  هک  دش  نیبدوخ  وچ 

دیرادم ناهنپ  مقر  نیا  تسا  درک  هک  **** دیرایب تروص  ناک  تفگ  نابوخ  هب 

دنچ یتعاس  دش  ورف  تروص  نآ  رب  **** دنبلد شیپ  تروص  دندروایب 

نتفرگ رب  ردنا  شتسیاشیم  هن  **** نتفرگ رب  لد  وزا  داد  یم  لد  هن 

دش یم  تسد  زا  دروخ  هک  یماج  ره  هب  **** دش یم  تسم  يوزا  يرادید  رهب 

تسج یم  زاب  ناهنپ  دندرک  یم  وچ  **** تسس شلد  دش  یم  شوه  زا  دید  یم  وچ 
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راتفرگ نیریش  دوش  تروص  نآ  زک  **** راک نآ  زا  دندیسرتب  نانابهگن 

ار نیچ  شقن  يدرب  يور  زا  گنر  هک  **** ار نیزگ  شقن  نآ  مه  زا  دندیرد 

دنتفهن ناوید  ار  لاثمت  نآ  هک  **** دنتفگ درب  تروص  مان  نیریش  وچ 

میزیخ میتفا و  رگد  يارحص  هب  **** میزیرگ ارحص  نیزا  تسا  راز  يرپ 

دنتشذگ رد  دنتخوس و  يدنپس  **** دنتشگ مرگ  شتآ  وچ  رمجم  نآ  زا 

دندنار تشد  رگید  هب  ار  تبینج  **** دندناشن شتآ  دود  هب  ار  بکاوک 

مود راب  ار  ورسخ  تروص  روپاش  ندومن  شخب 21 - 

رب وچ 
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گنس رب  لعن  زا  نیشتآ  رابغ  **** گنرلگ روب  ندادماب  دز 

يزارط یهوک  ره  تشگ  ایرد  وچ  **** يزار جنک  ره  رد  جنگ  زا  داشگ 

روح نوچ  نارکب  نآ  گنهآ  شیپ  هب  **** روپاش هتفر  نیشیپ  دوب  هر  رگد 

هدرک زاب  ربارب  ذغاک  نامه  **** هدرک زاس  لوا  لاثمت  نامه 

يزاب دندرک  لگ  وچ  هزبس  نآ  رب  **** يزاونلد اب  ناتب  نآ  دندیسر 

هام نوچ  ناشوپ  بصق  نآ  دنرپ  **** هار بصق  رب  هدنخ  هام  رب  هدز 

دندوزف یم  كدنا  كدنا  جیردت  هب  **** دندومن یم  تبغر  مین  یطاشن 

زاغآ يزاب  تبعل  درک  هنامز  **** زاب ناتبعل  نآ  دندش  يزاب  رد  وچ 

درک رظن  یناحور  لاثمت  نآ  رد  **** درک رب  هدید  نیریش  وچ  هراب  رگد 

شنابز نتفگ  نخس  زا  تسب  ورف  **** شناج غرم  دمآ  ردنا  زاورپ  هب 

تیافک یبآ  ار  هدید  من  لگ  **** تیافک یباوخ  ار  تسمرس  دوب 

تسلایخ نیاک  ار  دوخ  درک  یم  طلغ  **** تسلاح هچ  نیاک  دز  رب  گناب  نارای  هب 

دوز نم  دزن  روایب  تروص  نآ  هک  **** دومرفب ناورس  یهس  ناز  يورس  هب 

درک ناوت  نوچ  ناهنپ  دیشروخ  لگ  هب  **** درک ناهن  تروص  نآ  هام و  نآ  تفر  هب 

دیامن يزاب  یسب  ناس  نیز  يرپ  **** دیاشگ یمرب  يرپ  رد  نیا  تفگب 

یلاخ دندرک  ار  هزبس  اهلگ  ز  **** یلاح دنتسبرب  تخر  اجنآ  زو 

موس راب  ار  ورسخ  تروص  روپاش  ندومن  شخب 22 - 

توقای هناد  کی  نیزا  درک  رپ  مکش  **** توترف ياقنع  نیاک  ماگنهابش 

دندرک ماج  رد  یم  شوناشونب  **** دندرک مارآ  كرجنا  تشد  هب 

تسد رب  هداب  ياپ و  ریز  نیحایر  **** تسمرس دنتفخ  ورف  ارحص  نآ  رد 
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دروآ رس  رب  نیرز  جات  هنامز  **** دروآرب رس  بش  نماد  زا  زور  وچ 

ناراوخ هعرج  رب  یم  دندرک  اهر  **** نارادجات نآ  تخت  هزوریپ  نآ  رب 

زور کی  هب  نایوریرپ  نآ  دندیرپ  **** زوس يرپ  رید  رد  ات  اجنآ  زو 

دندیشک انیم  رد  هتشر  ار  کلف  **** دندیمچ نوگانیم  يونیم  نآ  رد 

دنزرف رهم  نوچ  لدتعم  یئاوه  **** دنمدرخ ناج  نوچ  زبس  یطاسب 

یتشک هب  لگ  ایرد  هب  رد  ار  نیمز  **** یتشهب داب  زا  رتشوخ  یمیسن 

دعج ابص  **** هدرک هناختب  ار  گنس  قیاقش 
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هدرک هناش  ار  نمچ 

يرمق زاوآ  لبلب و  ياون  **** يرمح ياهلگ  رب  هتشگ  لسلسم 

خاش رب  خاش  لیامش  رب  لیامش  **** خاتسگ خاتسگ  ناکغرم  هدنرپ 

شون رب  شون  يالص  لگ  رب  هدز  **** شوگ رب  شوگ  کغرم  ود  هشوگ  رهب 

زاغآ درک  نیتسخن  شقن  نامه  **** زادرپ شقن  نآ  دیسر  نشلگ  نادب 

شویرپ یعمج  اب  تسشنب  یم  هب  **** شوخ هزبس  نآ  دید  وچ  رکیپ  يرپ 

شناج مارآ  دوب  هک  تروص  نآ  رد  **** شنابرهم مشچ  دید  هر  رگد 

يزاب شراک ز  هشیدنا  تشذگ  **** يزاس گنرین  نآ  زا  دنام  یتفگش 

تشادرب لاثمت  نآ  دش  دوخ  ياپ  هب  **** تشادرب لابند  ار  هتشگرس  لد 

ینامز دش  دوخ  یب  تفای  ار  دوخ  وچ  **** یناشن دوخ  زا  دید  هنییآ  نآ  رد 

نتفگ زاب  دیاشن  نتفگ  نازک  **** نتفگ زاسان  نخس  رد  دش  نانچ 

ریجخن درک  نوچ  رگن  ار  یئامه  **** ریگ سگم  ناتوبکنع  باعل 

دندرک هناوید  نوچ  هک  نیب  ار  يرپ  **** دندرک هناخ  ناوید  هک  همشچ  نآ  رد 

دنزاس ریجخن  ار  وید  مدرم  هن  **** دنزاس ریبدت  اجک  ره  هراچ  هب 

كانمغ دندید  ار  گرب  دص  لگ  **** كاخ رس  رب  نایور  گرب  لگ  نآ  وچ 

تسین يرسرس  يراک  تسیراک  بجع  **** تسین يرپ  راک  ناک  دنتسنادب 

دنتفرگ یناوخانث  تروص  نآ  رب  **** دنتفرگ ینامیشپ  هشیپ  نآ  زا 

میناد زاب  تروص  لاوحاک  رگم  **** میناشف ناج  مینک و  يزاب  رس  هک 

دنیوج هراچ  ندرک  تسار  هراچ  هب  **** دنیوگتسار ناشیا  هک  دید  نیریش  وچ 

يرای تسنارای  ار ز  نارای  هک  **** يراز دومنب  نتساوخ  يرای  هب 
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رای یب  تسا و  لثم  یب  هکنآ  تسا  يادخ  **** راک رهب  دزیرگن  رای  زا  ارت 

دیآرب يراک  ات  رای  دیاب  هب  **** دیآرب يرای  زا  هک  اراک  اسب 

مارآ ربص و  یب  مدش  رکیپ  نیا  زک  **** مارالد نآ  تفگ  نارکیپ  تب  نادب 

میشون هداب  نیشون  لاثمت  نیدب  **** میشوپن سک  زا  ثیدح  نیا  ات  ایب 

دندرک زاس  ترشع  دندروآ و  یم  **** دندرک زاغآ  طاشن  هراب  رگد 

یقاس شون  اشون  کناب  دمآ  رب  **** یقارف ياهلزغ  دش  یپایپ 

نآ زا  **** تسد رد  خلت  دیبن  نیریش  تب 
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تسم ناهج  ینیریش  یخلت و 

يداد هسوب  تروص  شیپ  ار  نیمز  **** يداهن بل  رب  یم  هک  تبون  رهب 

درک رد  گنهآ  نامز  رد  يروبص  **** درک رت  گنت  ار  یقشاع  یتسم  وچ 

هاگرذگ رب  ینیب  هک  ار  سک  ره  هک  **** هار رد  دناشنب  ناتب  ناز  ار  یکی 

دیوگ هچ  ات  شسرپ  هب  تروص  نیزو  **** دیوپ وچ  ناماس  نیرد  ات  نک  رظن 

ادیوه تروص  نآ  رس  دش  یمن  **** ادیپ ناهنپ و  دش  هدیسرپ  یسب 

یتسرد سک  شدادن  تروص  نآ  زک  **** یتسس جنر  زا  تفرگ  نیریش  نت 

راوهش يولول  اهعزج  زا  دناشف  **** رام نوچ  دیچیپ  یم  هودنا  نآ  رد 

روپاش ندش  ادیپ  شخب 23 - 

زاورپ دومنب  ناغم  نییآ  هب  **** زاس نوسف  غرم  هگان  دمآرب 

رود زا  شداد  یئانشآ  ناشن  **** روپاش يامیس  رد  دید  نیریش  وچ 

دتفین ذغاک  رب  هچرگ  دز  مقر  **** داتفین دب  ار  وا  نظ  نآ  روپاش  هب 

دینارب وا  اب  يا  هصق  رد  نیزو  **** دیناوخب ار  غم  ناک  درک  تراشا 

تسمادک شیاج  دراد و  نییآ  هچ  **** تسمان هچ  تروص  نیا  هک  دناد  رگم 

دنتفگ زاب  تروص  لاح  دبهک  هب  **** دنتفر هار  نتفر  هب  ناراتسرپ 

رود دوب  يراک  زا  هک  یکیدزن  وچ  **** روپاش دناوخ  یم  بل  ریز  ینوسف 

دید دوخ  مارآ  حالص  شبنج  نآ  رد  **** دید دوخ  ماد  رد  ار  دیص  ياپ  وچ 

تسین ینتفگ  اپ  رس  زا  تسه  رگ  و  **** تسین ینتفس  رد  نیک  تفگ  خساپ  هب 

دندینش دبهک  زا  هچنآ  دنتفگب  **** دندیود نیریش  رب  ناراتسرپ 

دیشوجب شنوخ  رگج  رد  یمرگ  ز  **** دیشوین ناشیز  نخس  نیا  نیریش  وچ 
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لاخلخ زاوآ  هوک  هب  هدنکفا  رد  **** لاح رد  هوک  نیمیس  وچ  دش  هناور 

نامارخ يورس  یهس  نوچ  تماق  هب  **** ناماس ربص و  یب  دش  روپاش  رب 

يراهبون نیگشم  وچ  وسیگو  رس  **** يراصح نیرولب  وچ  وزاب  ورب 

شیوخ ندرگ  رد  اجک  رد  هدنکف  **** شیوخ نت  زا  شوسیگ  هدرک  يدنمک 

شاقن تسد  نابز و  هتسب  ورف  **** شامج شقن  نآ  يراک  نیریش  ز 

يزاب درک  یم  دوخ  زاب  تبعل  هب  **** يزاونلد رد  شتبعل  نوچ  خر 

هب **** تسچ يودنه  نآ  دوب  هدرب  ار  شلد 
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تسج یمه  ار  ودنه  تخر  یکرت 

شزان يودنه  هدش  ناکرت  همه  **** شزاتکرت نآ  نتسج  ودنه  ز 

هداهن ایرد  رب  شوگ  رهوگ  وچ  **** هداشگ شکرهوگ  شوگ  زا  باقن 

زاوآ شداد  رد  نادبهک  مسر  هب  **** زان دص  یمشچ و  کمن  دص  یبل و 

شاب ارم  مد  کی  یگناگیب  نکم  **** شاب انشآ  مشچ  نامز  کی  نم  اب  هک 

دید تحلصم  اجنآ  ندروآ  گنرد  **** دینشب زاوآ  زاس  گنرین  نآ  وچ 

تسد زا  دش  رگید  نآ  دنام و  ینابز  **** تسم سگرن  ناز  ار  درم  ناد  نابز 

دناشنب زین  ار  وا  تسشنب و  يرپ  **** دنار نابز  رب  خریرپ  ياهانث 

ییانشآ گنر  وت  رد  منیب  هک  **** یئاجک زو  ینوچ  هک  شدیسرپ  هب 

هدید رایسب  دب  کین و  متسه  هک  **** هدید راک  درم  داد  شباوج 

يزار چیه  نم  رب  تسا  هدیشوپن  **** يزارف ره  بیشن و  ره  زا  يادخ 

روشک هب  روشک  ما  هتشگ  ار  ناهج  **** رواخ موب  ات  رتخاب  دح  ز 

یهاوخ هک  ینعم  رهز  مراد  ربخ  **** یهام هب  ات  هم  زک  راذگب  نیمز 

یئوگ هچ  تروص  نیا  رد  اتفگ  ودب  **** یئور خاتسگ  نآ  تفای  نیریش  وچ 

رود دب  مشچ  تبوخ  يور  زا  داب  هک  **** روپاش زیمآ  گنر  تفگ  خساپ  هب 

تسا زار  هدرپ  رد  ارم  تروص  نیزو  **** تسا زارد  تروص  نیا  ياه  تیاکح 

ياج دوب  یلاخ  رگ  وت  اب  میوگب  **** ياپ رس و  مناد  یم  هچ  ره  کیاکی 

دنکارپ مه  زا  راو  شعنلا  تانب  **** دنچ یتب  نآ  ات  منص  نآ  دومرفب 

نادیم هب  یئوگ  نخس  زا  دنکفارد  **** نادنخس نآ  نادیم  دید  یلاخ  وچ 

روشک تفه  باتفآ  ناشن  **** رکیپ هزیکاپ  تروص  نیا  تسه  هک 
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يراگدای ردنکس  اراد و  ز  **** يراوس اراد  یبکوم  ردنکس 

هدنام دیشمج  زا  یمخت  ار  نیمز  **** هدناوخ دیشروخ  نامسآ  شیبوخ  هب 

زوریپ تسا  هتشگ  ود  هب  یهاشنهش  **** زورما هک  زیورپ  ورسخ  هشنهش 

تخیمآ رد  ناج  اب  يرورپ  ناج  زا  هک  **** تخیگنارب یئاهنخس  هویش  نیزو 

هداد شوگ  نیریش  راتفگ  نادب  **** هداد شوه  نیریش  تفگ و  یم  نخس 

یناشن شتسج  یم  زاب  هر  رگد  **** ینامز دش  یم  ورف  هتکن  رهب 

نخس
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داد یم  گنس  زا  لعل  دروخ و  یم  رگج  **** داد یم  گنر  هدرپ  ریز  ار 

تفگ سپ  درک و  اراکشآ  ار  نخس  **** تفهنن زار  رگید  روپاش  وزا 

راویرپ یئوگ  یم  هشیش  رد  نخس  **** رارسا يراد  یم  ناهن  ایوریرپ 

هدنک تسوپ  رکش  وچ  دیاب  نخس  **** هدنخ تسوپ  رد  ینز  لگ  نوچ  ارچ 

ناهنپ شیوخ  بیبط  زا  درد  نکم  **** نامرد يور  یبای  هک  یهاوخ  یم  وچ 

وا نتفشآ  اشوخ  يا  تفشآرب  **** وا نتفگ  زا  يوم  ریجنز  تب 

شدومزآ ردغ  هر  زا  راب  رگد  **** شدوب ریگ  نماد  قشع  نوچ  یلو 

یلاح تشادرب  قبط  زا  شوپ  قبط  **** یلاخ هناخ  دید و  سنج  یفیرح 

تسکشب رهم  ار  رکش  گنت  رد  **** تسشنب روپاش  رب  یخاتسگ  هب 

تراهنیز رد  ارم  نک  نمیا  هک  **** تراگدرک قح  هب  دبهک  يا  هک 

مراد هدیروش  یلد  دوخ  فلز  وچ  **** مراک هدیروش  سب  هکنآ  مکح  هب 

متسرپ تروص  بش  زور و  یئوگ  هک  **** متسب رهم  ناسنادب  تروص  نیا  رد 

زین ارت  میآ  راک  هب  نم  يزور  هک  **** زیچ کی  هب  مراک  نیردنا  يآ  راک  هب 

زادنا رد  يراد  يا  هتکن  را  زین  وت  **** زار متخادرپ  وت  شوگ  رد  نم  وچ 

یئوگتسار زا  دیدن  هب  ینوسف  **** یئوج هراچ  ثیدح  رد  رگنوسف 

داتفا شیاپ  ردنا  رز  لاخلخ  وچ  **** داتفا شیار  یسوب  تسد  هرای  وچ 

نارادجات رخف  تخت و  يازس  **** نارای عمش  يا  تفگ  دنگوس  دص  هب 

رت نیب  کیراب  تلد  ون  هام  ز  **** رت نید  کیرات  وت  هاوخدب  بش  ز 

میوگ تسار  يداد  راهنز  نوچ  هک  **** میوا راهنز  رد  هکنآ  قح  هب 

رادومن تروص  نیا  مدرک  ورسخ  ز  **** راگرپ شقن  زک  مرگتروص  نآ  نم 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


درادن ناج  نکیلو  دراد  ناشن  **** دراگن رگتروص  هک  تروصنآ  ره 

دنتستخود اج  رگد  ناج  يابق  **** دنتستخومآ يرگ  تروص  ارم 

ینیبب ار  واک  دوب  نوچ  ات  نیبب  **** ینینچ ورسخ  تروص  رب  وت  وچ 

هدید رون  اما  هدیدان  ناهج  **** هدیرفآ رون  زا  ینیب  یناهج 

يریش دنت  هنیک  هب  وهآ  رهم  هب  **** يریلد یتسچ  یکباچ  یفرگش 

یناوج خاش  رب  هزات  يراهب  **** ینازخ داب  تفآ  یب  یلگ 

نسوس ز  **** داشمش هتسران  لگ  درگ  شزونه 
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دازآ نسوس  نوچ  وا  ورس 

تسبآ رد  رفولین  گرب  شزونه  **** تسباقع رد  قلغیرپ  شزونه 

تسکاب هچ  ار  وا  باتفآ  وربا  ز  **** تسکاپ ربا  زا  باتفآ  شزونه 

هداهن خر  ود  ار  هام  خزود  هب  **** هداشگ رد  دص  مرا  زا  يوب  کی  هب 

تسا دابقیک  دنیشن  ندروخ  یم  هب  **** تسا داهن  متسر  دهن  نیز  مهدا  رب 

داب درب  ار  نوراق  جنگ  هالک  **** داد دهد  ار  یشخب  جنگ  وک  یبش 

درآرب ناج  زا  ریش  ریشمش ، دنز  **** درآرب ناجرم  زا  رد  دیوگ ، نخس 

شرابغ زا  داب  دنک  يدزد  نانع  **** شراو بطق  باکر  دبنج  رد  وچ 

دیشروخ وچ  هللادمح  هب  یسرپ  بسح  **** دیشمج دزیا ز  مانب  یئوگ  بسن 

دراد گنروا  تفه  يالاب  ملع  **** دراد گنت  هر  شبکوم  اب  ناهج 

گنس رب  ياو  دیآ  نهآ  تقو  وچ  **** گنسرف هب  دیاب  رتش  دشخب  رز  وچ 

ساملا دشاب  رو  هرز  دنابنسب  **** ساپ ار  دالوپ  هنشد  دراد  وچ 

يزاغ ریشمش  دهد  ار  نابیطخ  **** يزاب ریشمش  تبون  دشاب  وچ 

داد هتسهآ  ار  خرچ  شباتش  **** دراد هتسخ  ار  نیمز  شهاگمدق 

ریز هگ  الاب و  هگ  زین  نتشگ  هب  **** ریشمش دنک  نادیم  هب  وا  اب  کلف 

تسا دیزم  یئابیز  یلصا و  رنه  **** تسدیع يارآ  مزب  هکار  شلامج 

دراد لابقا  راک  لابقا  تسه  وچ  **** دراد لابقتسا  لد  شلابقا  هب 

زور بش و  دراد  وت  قشع  ياوه  **** زورفا ملاع  نآ  لامج  ورف  نیدب 

تسدیمر يو  زا  شوه  لقع و  بش  نآ  زا  **** تسدید باوخ  رد  یبش  ار  تلایخ 

دریگ مارآ  زور  هن  دبسخ  بش  هن  **** دریگ ماج  سک  اب  هن  دشون  یم  هن 
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ار سک  شیع  ادابم  یخلت  نیدب  **** ار سفن  مه  دهاوخن  نیریش  زج  هب 

دای ارت  مدرک  دب  کین و  یناد  وت  **** داتسرف تمدخ  نیدب  دصاق  ارم 

تفگ یم  تسناد  یم  هک  نادنچ  نخس  **** تفس یمه  رد  هنوگ  هنوگ  رد  نیا  زا 

شون زا  رتشوخ  اهنخس  نآ  دروخ  یمه  **** شوهدم نیریش  نخس  نیریش  نآ  زو 

تشاد یم  نتشیوخ  تعنص  هب  **** ياپ زا  دتفا  راب  دص  هک  دمآ  نادب 
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ياج رب 

راک نیا  ریبدت  نونک  یناد  یم  هچ  **** رایشه درم  يا  تفگ  دوب و  ینامز 

دیواج رمع  داب و  هدوسآ  تلد  **** دیشروخ کشر  يا  تفگ  روپاش  ودب 

زاورپ ریجخن  يوس  ادرف  ینک  **** زار سک  هب  یئاشگن  هک  دش  نآ  باوص 

زیرگب ریجخن  زا  يآ و  ریجخن  هب  **** زیدبش تشپ  رب  نیشن  رب  نادرم  وچ 

ندیسر یگنربش  زیدبش  رد  هن  **** ندیشک نماد  ارت  سک  دهاوخ  هن 

لیجعت هب  دوخ  مناوت  رگ  میآ  نم  **** لیم رد  لیم  وشیم  هرایس  نوچ  وت 

ور یم  ریگ و  رب  نیا  هک  درپسب  ودب  **** ورسخ تسد  زا  يرتشگنا  یکی 

ار ون  هام  نیا  يامن  ون  هاش  هب  **** ار ون  هاش  ینیب  هار  رد  رگا 

یبای لعل  شسابل  اپ  ات  رس  ز  **** یبای لعن  نیرز  هب  ار  شدنمس 

لعل رد  لعل  ینیب  لعل  مه  شخر  **** لعل رمک  لعل و  ابق  لعل و  هلک 

سرپ یم  هاشنهاش  يوگشم  هر  **** سرپ یم  هار  نیادم  زا  هنرگ  و 

نیازخ رب  نیازخ  ینیب  ناور  **** نیادم ياصقا  هب  یبای  هر  وچ 

رایسب دننازینک  وگشم  نآ  رد  **** راخرف وچ  یئوگشم  تسه  ار  کلم 

يامنب هاش  نیگن  ار  نازینک  **** يآ دورف  نیگآ  کشم  يوگشم  نادب 

شاب یم  داش  رت  هویم  خاش  وچ  **** شاب یم  دازآ  ورس  وچ  نشلگ  نآ  رد 

نک یم  هاگنآ  باسح  ار  تدارم  **** نک یم  هاش  لامج  ياشامت 

جاتحم تسین  تیار  زردنا  نیدب  **** جات اب  هیاس  نوچ  ماوت  اب  نم  رگ  و 

روح رد  هلیح  تفرگ و  هم  رد  شمد  **** روپاش تفای  تغارف  نتفگ  زا  وچ 

دیشروخ وچ  اهنت  ار  هام  نآ  دنامب  **** دیما رپ  لد  ناج و  تفر  اجنآ  زا 
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نیورپ دندرک  ار  شعنلا  تانب  **** نیریش يوس  نافرکش  نآ  دندیود 

ناباتش بش  نآ  دنوش  لزنم  نآ  زک  **** نابات هام  ار  نارتخا  دومرفب 

رهوگ ناک  نوچ  ار  هوک  نآ  دننک  **** رکیپ هوک  نایزات  لعن  هب 

نازات دیشروخ  وچ  نابات و  هم  وچ  **** نازاونلد نآ  دهم  دندرک  ناور 

هاگ نطو  ات  ار  هر  دندرب  رسب  **** هار همه  نایوگ  نخس  نایوگ  نخس 

رب نتفر  نآ  زا 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


دنب نآ  رد  هدنام  ورف  نیریش  لد  **** دنچ کی  دندوسآ 

دندرک دولآ  باوخ  هدید  ار  ناهج  **** دندرک دود  رپ  ناهج  بش  زک  یبش 

دنتسب دیب  نایم  رد  ار  یلگ  **** دنتسب دیشروخ  رب  زبس  دنرپ 

ریجخن هب  ادرف  ندش  مهاوخ  نورب  **** ریگناهج ياک  نیریش  تفگ  وناب  هب 

دنب زا  میاشگب  ار  زیدبش  ات  هک  **** دنوادخ يا  امرفب  ادرف  یکی 

مدرگ زاب  تمدخ  يوس  هگنابش  **** مدرون ارحص  منیشنب و  وا  رب 

هاوخ رد  کلم  دص  یبکرم  ياج  هب  **** هام ياک  داد  شباوج  وناب  نیهم 

زیت سب  تسا و  دنت  سب  هیوپ  هاگ  هب  **** زیدبش گنربش  نیا  هکنآ  مکح  هب 

ندیزو رد  دشاب  زیت  داب  وچ  **** ندیرغ رد  دشاب  دنت  دعر  وچ 

يزیتس شتآ  بآ  ریز  رد  دنک  **** يزیت يدنت و  رس  زک  ادابم 

تسرینم ردب  زا  رتابیز  بش  هن  **** تسریزگان نتسشن  يو  رب  رگ  و 

نک شرورپ  تضایر  دوخ  ریز  هب  **** نک شرس  رب  یناولهپ  ماکل 

تفخ شوخ  درک و  تمدخ  دسوب و  نیمز  **** تفگشب گربلگ  نوچ  هرهچ  لگ  خر 

نیادم هب  وناب  نیهم  دزن  زا  نیریش  نتخیرگ  شخب 24 - 

نیرز لفق  رب  نیرهوگ  جرد  هب  **** نیچ نزاخ  نادادماب  دزرب  وچ 

ینیب شقن  دوخ  اب  هدرک  ار  ندش  **** ینیچ شقن  نآ  جرد  دمآ ز  نورب 

دنداتسیا ياپ  رب  ورس  ناسب  **** دنداهن رس  تمدخ  هب  نیچ  ناتب 

نانابز نیریش  اب  تفگ  یبرچ  هب  **** نانابرهم يور  دید  نیریش  وچ 

مماد هب  یغرم  دوش  لمسب  رگم  **** ممارخ یم  ارحص  هب  هللا  مسب  هک 

دندرک زاس  ار  شتمدخ  نوگرگد  **** دندرک زاب  جغارس  رس  زا  ناتب 
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شوپ بصق  نارکب  دنتسب  ابق  **** شون نوچ  ناراد  هلک  رادرک  هب 

نامالغ مسر  رب  دنیآ  دیص  هب  **** نامارخ ارحص  ناک  دوب  یمسر  هک 

دنتسشن رب  وا  تسشن  رب  یلاح  وچ  **** دنتسب هقلح  نیریش  درگ  رد  همه 

ناویح بآ  زا  رضخ  وچ  يزبسرس  هب  **** ناویا نحص  زا  دندش  یئارحص  هب 

رایسب ياهارحص  هب  ارحص  نازو  **** راوهر دندرک  ناور  ارحص  نآ  رد 

شوخ مرخ و  ونیم  وچ  یئارحص  هب  **** شکلد ناروح  هضور  نآ  دندش 

اوه **** وهآ هاگ  تهزن  هزبس  زا  نیمز 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


وهآ یلاخ ز  رپ  کشم  زا 

دنداد زاب  بکرم  هب  دوخ  نانع  **** دنداد زاورپ  ار  بسا  ماجنارس 

زیت یبکرم  دوب و  دنت  يراوس  **** زیدبش تشپ  رب  نکش  رگشل  تب 

ناراوس کت  مه  نآ  زا  داتفا  نورب  **** نارای شیپ  زا  درک  مرگ  بکرم  وچ 

تسا دیشک  رد  رس  وک  دنتسنادن  **** تسا دیشک  رس  شبسا  هک  دندرب  نامگ 

دندیدن شدرگ  رذگ  رد  هیاس  ز  **** دندیود شلابند  هیاس  نوچ  یسب 

دنتشگ زاب  رخآ  مه  يدیمون  هب  **** دنتشگ زاسمد  بش  هب  ات  نتسج  هب 

هدنام روجنر  لد  هب  هجنر  نت  هب  **** هدنام رود  کی  ره  شیوخ  هاش  ز 

هام تعلط  یب  نارتخا  نآ  دندش  **** هاگنابش وناب  نیهم  هاگرد  هب 

دنتفگ زاب  نیریش  لاح  یخلت  هب  **** دنتفر هار  شتخت  شیپ  هدید  هب 

شدوبر ردنا  نوچ  هرایط  کت  **** شدومن يزاب  بش  هچ  هرایس  هک 

ار نهک  ياهمغ  داد  رد  الص  **** ار نخس  نیا  دینشب  وچ  وناب  نیهم 

كاخ رس  رب  مه  رس  كاخ و  رب  رسب  **** كانمغ شیوخ  تخت  دمآ ز  دورف 

هداشگ رب  نافوط  لیس  هدید  ز  **** هداهن رس  رب  اهتسد  مغ  نآ  زا 

درک یم  هزات  ردارب  كوس  ود  هب  **** درک یم  هزادنا  یب  دای  نیریش  ز 

هاگان دوبرب  تدب  مشچ  نم  ز  **** هام نینزان  يا  تفگ  مشچ  بآ  هب 

دنکفا تراخ  نیمادک  رب  منادن  **** دنکفا تراب  زا  داب  هک  يدوب  یلگ 

يدیزگ ام  رب  نابرهم  نیمادک  **** يدیرب ام  زا  رهم  هک  تداتفا  وچ 

یتشگ ریش  نیمادک  راتفرگ  **** یتشگ ریس  نالازغ  نیز  وهآ  وچ 

یئارچ اهنت  نینچ  يدیشروخ  هن  **** یئادج دوخ  نارتخا  زا  هام  وچ 
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تشاد نم  ناج  اب  یگر  یخاش  ره  هب  **** تشاد نمچ  مناج  زک  وت  ورس  اجک 

دبای هک  دوخ  ات  ما  هدرک  مگ  شنم  **** دبات هک  رب  دوخ  ات  تسهام  تخر 

درد رب  درد  دوزفا و  مغ  رب  شمغ  **** درک یم  هحون  نیا  زور  هب  ات  بش  همه 

نشور هدید  ار  ناهج  شرون  زا  دش  **** نژیب هاچ  زا  نورب  دمآ  رهم  وچ 

هب **** دنداهن رس  تمدخ  هب  رگشل  همه 
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دنداتسیا نامرف  هاگ  تبون 

ریت نوچ  بسا  مینارب  نیریش  یپ  **** ریگبش هب  دیامرفب  وناب  رگ  هک 

دومرف زین  ار  سک  هن  تفر و  دوخ  هن  **** دومنن لیم  نتفر  هب  وناب  نیهم 

هدیرپ شتسد  زا  يزاب  يدوب  هک  **** هدید دوب  ار  الب  نیا  باوخ  رد  وچ 

زاب وا  تسد  رب  يدمآ  زاب  نامه  **** زاب نآ  زاورپ  زا  دروخ  ترسح  وچ 

میدرگ زارمه  نامسآ  اب  رگ  و  **** میدرگ زاب  ام  رگا  تفگ  ناشیدب 

يدرگ زیدبش  یپ  زا  میبایب  **** يدروخبآ چیه  رد  هک  نکمم  دشن 

هدید مادراکش  لابند  هن  **** هدیرپ غرم  یپ  دش  دیاشن 

یلالح دشاب  را  دیآ  جرب  او  هک  **** یلان هچ  سپ  زا  دیرپ  نوچ  رتوبک 

شقارب لعن  زا  مبای  یقرب  هک  **** شقارف رد  مبیکش  نادنچ  یلب 

مدرگ هارمه  برط  اب  هر  رگید  **** مدرگ هاگآ  جنگ  هتشگ  مگ  ناز  وچ 

زادرپ جنگ  مدرگ  هنارکش  نید  هب  **** زاب ار  جنگ  مراپس  هنیجنگ  هب 

دندیدن يراک  يربنامرف  زا  هب  **** دندینش وناب  خساپ  نوچ  هپس 

زیورپ رهب  زا  تشون  یم  ار  ناهج  **** زیدبش هب  نیریش  رگد  يوس  نازو 

دوساین بش  زورب و  نتفر  هر  ز  **** دوب یم  گنهآ  باتش  هرایس  وچ 

ناماس هب  ناماس  هد  هب  هد  دش  یمه  **** نامالغ لکش  رب  هتسب  رد  ابق 

هار یب  هار و  دش  یم  تشد  هوک و  هب  **** هاگ یب  هاگ و  نمشد  نمیا ز  دوبن 

دنام یم  هوک  نوچ  ار  داب  رد  کت  هب  **** دنار یم  داب  نوچ  ار  هوک  هدنور 

زاس یئوداج  دش  ینز  یهار  رد  هک  **** زار ار  هناسفا  نآ  وت  رب  دشوپن 

دنبرد درک  شهار  هب  ینوسفا  هب  **** دنکفارد هناش  هنییآ و  یکی 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


تسر رب  هشیب  ناز  دمآ و  هوک  نیزک  **** تسج ار  هناش  ناو  هنیآ  نیا  کلف 

دننام هشیب  هوک و  هب  دش  یتخس  ز  **** دنکفب هنییآ  هناشوک و  ینز 

هوک هشیب و  نیدنچ  دولآ  رابغ  **** هودنا سب  زا  هار  نآ  رد  نیریش  هدش 

هتفرگ یتخس  شکزان  جازم  **** هتفرگ یتخر  مک  يامیس  شخر 

هام وچ  **** زورفا لد  نآ  تفر  یم  تسج و  یم  ناشن 
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زور هدراچ  بش  هدراچ 

دنار یمه  ناسرپ  ربخ  ناسرپ  ربخ  **** دنام یمن  لزنم  کی  هب  ار  تبینج 

درب یم  دای  زا  خرچ  رود  ار  نیمز  **** درب یم  داب  زا  درب  تسد  رواکت 

يدیماان فرح  دناوخ  یهایس  **** يدیپس دز  رب  مد  وچ  مد  هدیپس 

درز لگ  کی  دمآ  رب  ات  دش  ورف  **** درگناهج خرچ  زا  سگرن  نارازه 

ار یگرابکی  ناج  داد  یخلت  هب  **** ار یگراب  نیریش  درک  ناباتش 

يراس همشچ  ناویح  بآ  نوچ  وا  رد  **** يرازغرم ونیم  وچ  دمآ  دیدپ 

یناگدنز بآ  تملظ  رد  هدش  **** یناخ هدنشخر  زا  بآ  مرش  ز 

هتسشنرب رس  ات  ياپ  زا  رابغ  **** هتسخ مادنا  دوب  هار  جنر  ز 

یناشن سک  زا  دیدن  هد  ردنا  هد  **** ینامز دز  نالوج  همشچ  درگ  هب 

تسب یگراظن  رب  هشیدنا  هر  **** تسب یگراب  وس  کی  هب  دمآ  دورف 

رود زا  دمآ  مشچ  رد  بآ  ار  کلف  **** رون همشچ  نآ  درک  همشچ  دصق  وچ 

دروآرب نودرگ  يرعش  زا  ریفن  **** دروآرب نوگرکش  رعش  زا  لیهس 

دز ناهج  رد  شتآ  بآ و  ردنا  دش  **** دز نایم  رب  نوگ  نامسآ  يدنرپ 

نیرسن هب  رفولین  درک  لصوم  **** نیورپ شوپ  یلحک  درک  ار  کلف 

هام نآ  دز  رب  رس  نوگلین  خرچ  ز  **** هاگنابش ینعی  دش  لین  شراصح 

باجنس يور  رب  یمقاق  دطلغ  وچ  **** بآ رد  دیطلغ  یم  شنیمیس  نت 

دیور همشچ  رب  لگ  هک  متفگ  طلغ  **** دیوش همشچ  ار  لگ  هک  دشاب  بجع 

تسد رد  هدروآ  هام  هکلب  یهام  هن  **** تسش ناوسیگ  زا  هتخادنا  بآ  رد 

هدروخ روفاک  ناهج  شروفاک  ز  **** هدرک روفاک  شیارآ  کشم  ز 
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ندیسر دهاوخ  شون  ینامهم  هک  **** ندید شیپ  زا  دوب  هتسناد  رگم 

بالج تخاس  یم  نامهیم  رهب  ز  **** بان رکش  نآ  راس  همشچ  بآ  رد 

راس همشچ  رد  ار  نیریش  ورسخ  ندید  شخب 25 - 

ناد یسراپ  كولم  زا  تفگ  نینچ  **** ناوخ یسراپ  ریپ  هدنیوگ  نخس 

دازآ ورس  نآ  ندرک  شسرپ  هب  **** داتسرف سک  نمرا  هب  ورسخ  نوچ  هک 

تشاد یم  رادید  هدعو  دیما  **** تشاد یم  رای  راظتنا  زور  بش و 

دیشروخ و نوچ  تسب  یم  رمک  **** هاش تمدخ  ردنا  حبص  ماش و  هب 
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هام نوچ 

شهاش دناوخ  یم  رس  جات  يداش  ز  **** شهالک فرط  دش  يارآ  تخت  وچ 

راک رد  داتفا  مخز  مشچ  ات  نینچ  **** رادناهج مشچ  رب  دوب  یمارگ 

زیورپ مان  رب  دز  هکس  ار  مرد  **** زیرنوخ مصخ  يراک  دالوپ  زا  هک 

ار مجع  هاش  نآ  زا  دیناروشب  **** ار مرد  نآ  داتسرف  يرهش  ره  هب 

ریش ناوج  زا  گرگ  نهک  دش  ناساره  **** ریشمش يورین  هکس و  میب  ز 

هاگان جنرطش  نآ  تخاب  ورسخ  هک  **** هاش ار  هبوصنم  نآ  تشادنپ  نانچ 

دزاس دنب  ار  ون  هاش  دریگب  **** دزاس دنچ  یبعل  هک  دشلد  نآ  رب 

ریدقت ياهیزاب  هگآ ز  دوبن  **** ریبدت يور  زا  تفرگ  رب  یباسح 

نتفرگ ار  ون  هم  هدقع  رد  هن  **** نتفرگ ار  ورسخ  هار  ناوتن  هک 

دریگن ار  وا  ناهج  دریگ  ناهج  **** دریذپ لد  رد  یتسار  وک  ره  وچ 

تفایرد تسج و  تولخ  هب  ار  ون  هش  **** تفای ربخ  ینعم  نیزا  دیما  گرزب 

تسلامشوگ دصق  وت  اب  ار  کلم  **** تسلابو رد  رتخاک  درک  تیاکح 

شیوخ رس  ندرب  ندروآ و  باتش  **** شیپ نیزا  دنچ  يزور  تفز  دیابب 

ددرگ دوعسم  ترتخا  لابو  **** ددرگ دود  یب  تشتآ  نیاک  رگم 

هناهب دزاس  یمه  ار  شکاله  **** هنامز بوشاک  دید  ورسخ  وچ 

نایورهام نآ  اب  درک  تیصو  **** نایوم گشم  شیپ  تفر  وگشم  هب 

ریگلد خاک  نیز  مک  شیب و  هتفه  ود  **** ریجخن هب  ندیمارخ  مهاوخ  یم  هک 

دینیبن مغ  يور  دیزاس و  برط  **** دینیشن لد  مرخ  نادنخ و  امش 

غاز رپ  رب  هتسشن  یسوواط  وچ  **** غاب نیا  رد  یناتسپ  ران  دیآ  رگ 
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تسا زینک  نآ  دیشروخ  دیهام و  امش  **** تسا زیزع  نامهم  ناک  دیرآ  دورف 

دنیزگ يداش  دزاس و  یم  برط  **** دنیشن مغیب  ات  هک  شدینامب 

ارحص يوس  دزاس  گنهآ  رضخ  وچ  **** ارضخ يوکشم  زا  دیآ  گنت  رگ  و 

دیزاسب يرصق  ار  يور  یتشهب  **** دیزاتب دهاوخ  وا  هک  ارحص  نآ  رد 

یئادخ ماهلا  زا  داد  یم  ربخ  **** یئاوگ شداد  لد  هک  تروص  نادب 

دازیرپ یعمج  اب  راو  نامیلس  **** داب نوچ  تفر  نوریب  هصق  نیا  تفگ  وچ 

نک نیمز 
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هدرک مرن  ار  نیمز  نمرا  يوس  **** هدرک مرگ  ار  دوخ  هوک 

درک یمه  لزنم  کی  هب  ار  لزنم  ود  **** درد زا  رپ  لد  دش  یم  هاش  میب  ز 

تسش یم  يوم  هم  نآ  هک  لزنم  نآ  رد  **** تسس دش  هار  رد  ناشبسا  ار  اضق 

نداهنرب هفولع  ار  ناروتس  **** نداتسیا دومرفب  ار  نامالغ 

نامارخ دمآ  رازغرم  نآ  يوس  **** نامالغ کیدزن  اهنت ز  نت 

نشور دید  یبآ  نشلگ  نایم  **** نشلگ هزوریف  نآ  رد  دز  یفاوط 

هتسشن رثوک  بل  رب  يورذت  **** هتسب زاب  یباقع  یسوواط  وچ 

تفگ یم  هتسهآ  یگتسهآ  نآ  رد  **** تفس یم  هتسهآ  لعن  ریز  ار  ایگ 

يدوب هچ  يدوب  نم  نآ  بسا  نیا  رو  **** يدوب هچ  يدوب  ناج  تب  نیا  رگ 

هاگان دنیآ  دورف  وا  جرب  هب  **** هام نآ  گنربش و  نآ  هک  هگآ  دوبن 

رس رد  باوخ  دشاب  هدید  رد  لبس  **** رد رب  تسم  دیاک  قوشعم  اسب 

هار دنک  مگ  دشابن  هگآ  درم  وچ  **** هاگرذگ رب  دیآ  هک  تلود  اسب 

یهام هب  شداتفا  رد  هگان  رظن  **** یهاگن تداع  رب  درک  وس  ره  ز 

دید رتشیب  ات  دش  هتفشآ  شیب  هک  **** دید رطخ  ندید  نآ  زا  دید  یتخل  وچ 

ایرث رب  هم  نآ  ياج  دشاب  هک  **** ایهم یهام  نوچ  دید  یسورع 

هداز بامیس  زا  بشخن  هام  وچ  **** هداد بامیس  �هنییآ  هام  هن 

هتسب فان  ات  نوگلین  يدنرپ  **** هتسشن لگ  نوچ  نوگلین  بآ  رد 

ماداب زغم  لگ  رد  ماداب و  لگ  **** مادنا لگ  نآ  مسج  همشچ ز  همه 

گنر زا  بآ و  زا  وا  رد  قنور  نامه  ****؟ گنر نوچ  بآ  رد  دوب  نوچ  لصاوح 

درک یم  هناد  لگ  رس  رب  هشفنب  **** درک یم  هناش  وسیگ  خاش  وس  ره  ز 
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يرام يوم  ره  نب  رد  مراد  هک  **** يراک درک  یم  طلغ  شفلز  رگا 

شوگ رد  هقلح  ناه  ماوت  يالوم  هک  **** شوگ انب  زا  تفگ  یم  هاش  اب  ناهن 

جنگ رب  رام  نوچ  وا  فلز  يزاب  هب  **** جنسایمیک شجنگ  دوب  یجنگ  وچ 

ياسفا رام  هک  يدرب  نامگ  **** تشم رد  هتفرگن  ار  رام  رگنوسف 
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تشک ار 

هداشگ رد  ناتسپ  ران  ناتسب  ز  **** هداتف نابناتسب  تسد  زا  دیلک 

هدیفک ران  نوچ  هتشگ  ترسح  ز  **** هدید راک  نیریش  ران  ناک  یلد 

هتشگ هار  زا  باتفاک  نیب  بجع  **** هتشگ هام  ياج  هک  همشچ  نادب 

تسب یم  دیراورم  هام  رب  کلف  **** تسد زا  تخادنا  یم  بآ  قرف  رب  وچ 

داد یم  بافرب  ار  هاش  ترسح  ز  **** داد یم  بات  نیفرب  هوک  نوچ  شنت 

شتآ رپ  لد  ینعی  دیشروخ  هدش  **** شکلد رولب  نآ  رادید  زا  هش 

یبآ جرب  رد  رمق  دش  علاط  هک  **** یباحس ناراب  هدید  زا  دناشف 

هار شسگرن  رب  دب  هتسب  لبنس  هک  **** هاش هراظن  زا  لفاغ  ربنمس 

نیریش مشچ  دمآ  رد  هشنهاش  هب  **** نیگشم ربا  زا  نورب  دمآ  هام  وچ 

يورس هتسر  یگندخ  يالاب  هب  **** يورذت تشپ  رب  دید  یئامه 

باتهم همشچ  رد  نوچ  يزرل  یمه  **** بآ همشچ  رد  وا  مشچ  مرش  ز 

دنکارپ هم  رب  بش  وچ  ار  وسیگ  هک  **** دنق همشچ  نآ  دیدن  هراچ  نیا  زج 

زور رد  دیشوپ  یم  دیشروخ  بش  هب  **** زورفا بش  هام  رب  دناشفا  ریبع 

میس رب  شقن  داوس  دشاب  شوخ  هک  **** میب زا  دز  نیمیس  نت  رب  يداوس 

بامیس هب  دزیمآ  رد  رز  نوچ  نانچ  **** باتهم هدنبات  نآ  رب  ورسخ  لد 

يرازغرم نزوگ  دش  رد  مهب  **** يراکش ریش  زک  دید  نوچ  یلو 

ریگ نوبز  نکفادیص  ریش  دوبن  هک  **** ریجخن ریش  نآ  درکن  يریگ  نوبز 

شوج ار  هدنشوج  شتآ  نآ  دناشن  **** شوه رد  گنهرف  درواک  يربص  هب 

درک بلط  یئاج  رگد  شهاگرظن  **** درک بدا  ار  دمآ  شوخ  يدرمناوج 
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تشاد یم  هناگیب  رگد  ياج  رظن  **** تشاک یم  هناد  ار  لد  همشچ  درگ  هب 

دندید رازآ  بآ  ود  زک  هنشت  ود  **** دندید راخ  همشچ  ود  زک  نیب  لگ  ود 

هاچ رد  داتفا  يا  همشچ  زا  نیمه  **** هار دز  همشچ  لوا  زور  ار  نامه 

تخس هشوت  ددرگ  مرن  همشچ  هب  **** تخر یسک  ره  دیاشگ  همشچرس  هب 

دندرپس اهیتخس  هب  اهیمرن  ز  **** دندرب همشچ  زا  تخر  هک  ار  ناشیا  زج 

درادن **** لد شتآ  زک  يا  همشچ  ینیب  هن 
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لگ رد  ياپ  ار  يا  هنشت 

نودرگ درگ  نادرگ  تسا  راک  نیدب  **** نوخ همشچ  نیاک  ناهج  دیشروخ  هن 

يرامع یب  ناوتن  درب  نوتاخ  هک  **** يراد هدرپ  ار  هم  درک  یم  هش  وچ 

زیدبش تشپ  رب  دش  دیشوپ و  ابق  **** زیت يرپ  نوچ  خریرپ  دمآ  نورب 

دروان خرچ  نوچ  نم  درگ  رب  دز  هک  **** درمناوج نیاک  دوخ  اب  درک  یباسح 

تسین نم  رادلد  رگا  درب  نوچ  ملد  **** تسین نم  رای  رگ  ارم  دیآ  تفگش 

شناشن وک  دش  نم  رادلد  رگا  **** شناک تسا  لعل  رد  لعل  مدینش 

هاوخدب میب  زا  دننک  هنوگرگد  **** هار هماج  ناهاش  هک  هگآ  دوبن 

زیمآرب رکش  نیدب  ار  دوخ  لگ  **** زیخرب هک  دز  یم  شهر  لد  ياوه 

تسنایع يراب  نیاو  نآ  دوب  ربخ  **** تسناج هدنشخر  نیا  دب  تروص  نآ  رگ 

بارحم ود  رد  يزامن  دوبن  اور  **** باترب يور  هر  نیا  زا  تفگ  هر  رگد 

ناوتن درک  شتسرپ  ار  بحاص  ود  **** ناوتن دروخ  تبرش  ود  نارود  کی  ز 

هار نیا  رد  ار  وا  تسا  شسرپ  ياج  هن  **** هاش نینزان  نآ  ناوج  نیا  تسه  رگ  و 

دنیشن يدرگ  ناگدرپ  یب  رب  هک  **** دنیب هدرپ  نورد  زک  هب  ارم 

رابکیب میآ  نورب  نوچ  هدرپ  ز  **** راک نیا  تسین  نوریب  هدرپ  زا  زونه 

داد ربخ  ار  یهام  واگ و  شلعن  ز  **** داد رپ  هیوپ  رد  ار  شیوخ  باقع 

هتفرگ یشیوخ  کلف  اب  شبنج  هب  **** هتفرگ یشیپ  ابص  داب  زا  کت 

يزیت دش ز  یم  رد  وید  مشچ  هب  **** يزیخ مرگ  زا  تفرگ  یم  ار  يرپ 

دید سکچیه  رگ  مسکان  دوخ  زج  هب  **** دید سپ  زاب  ورسخ  هضحل  کی  زا  سپ 

هنایم رد  ربلد  هن  دید و  لد  هن  **** هناور ار  بکرم  درک  وس  ره  ز 
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یناشنرهوگ نآ  زا  تسج  وس  ره  ز  **** ینامز همشچ  نادب  دمآ  دورف 

زیوالد نآ  تفر  اجک  يدوز  نیدب  **** زیت نینچ  نیاک  ار  شلد  دمآ  تفگش 

خاش رب  دیرپ  دش  غرم  یئوگ  هک  **** خاتسگ دید  ناتخرد  يوس  یهگ 

هام یهام  وچ  **** تسش یم  همشچ  بآ  هب  هدید  یهگ 
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تسج یم  بآ  رد  ار 

یتسکش لپ  همشچ  بآ  رب  یهگ  **** یتسب مشچ  بآ  رب  لپ  ینامز 

یهام همشچ  رد  نوچ  دیطلغ  وا  رد  **** یهایس همشچ  نآ  هدرب  شمشچ  ز 

وا شلام  زا  رهپس  دش  نامیشپ  **** وا شلان  سب  زک  دیلان  نانچ 

تسج یم  غاز  یمشچ  زاب و  یمشچ  هب  **** تسج یم  غاب  رد  ار  زیدبش  هم و 

ریگ ورگ  ار  شزاب  درک  یغاز  هک  **** ریجخن زاب  نوچ  رب  هلمح  وس  ره  ز 

غاز رپ  نوچ  يورب  کیرات  ناهج  **** غاد رپ  هدنام  رپ  کبس  غاز  نآ  زا 

شدیب کشم  هتشگ  راخ  تخرد  **** شدیپس زاب  هیس  غاز  هدش 

هدروخ ریجنا  دیب  مخت  شگشرس  **** هدرک ریجنا  دیب  هبرگ  شدیب  ز 

دیب زا  ندرک  ناگوچ  تسا  مسر  یلب  **** دیشروخ يادوس  زا  شدیب  هدیمخ 

یهایگ مدرم  نم  وچ  رد  شتآ  هک  **** یهآ هدنزوس  رگج  زا  دروآ  رب 

مدرکن رت  بل  مدید و  یتارف  **** مدروخن رب  وز  متفای  يراهب 

گنس ندز  لد  رب  مدیاب  یم  نونک  **** گنچ متشاد  رهوگ  ینادان ز  هب 

شداب درب  دمآ  بش  نوچ  اغیرد  **** شدادماب مدیچن  مدید  یلگ 

هتفخ بآ  وا  زو  هتفخ  یبآ  وچ  **** هتفکش مدید  یسگرن  یبآ  رد 

كالاچ ورس  نآ  تشگ  بامیس  ارچ  **** كاخ دوش  رز  دتفخ  باک  مدینش 

هیاپ درک  نودرگ  ار ز  مریرس  **** هیاس داد  یم  مرس  رب  یئامه 

مدنام گنس  یب  مرجال  هیاس  وچ  **** مدناشف نماد  هم  وچ  هیاس  نآ  رب 

نوچ دوب  نوچ  نیز  ربت  منیزرتب  **** نوخ نیا  زا  کشخ  ددرگن  منیز  دمن 

باوخ رد  هک  يرادیب  هب  میوگ  یمن  **** بآ همشچ  زا  یلگ  دمآ  نورب 
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منیشن شتآ  رب  هک  هب  نآ  راخ  وچ  **** منیب هن  لگ  اب  ار  همشچ  ناک  نونک 

نادرگب هر  تهار  هب  دمآ  تخب  وچ  **** نادرگب هم  زا  يور  هک  مدومرف  هک 

تشاذگب تشذگب و  مرا  غاب  زا  هک  **** تشاد نیا  رب  ار  معبط  وید  نیمادک 

تسدوبر نم  زا  دیص  هک  اجکی  نیا  زج  **** تسدوتس یئابیکش  یئاج  همه 

يو رب  ار  ماخ  بیکش  **** مزورفرب یغارچ  ناج  زا  قرب  وچ 
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مزوسب

یبابک ندرک  لد  یتسیابن ز  **** یبآ همشچ  ناز  یمدروخ  نم  رگا 

دوز روخ  دوز  یبایب  یلام  نوچ  هک  **** دومرف هچ  ودنه  نآ  هک  نیب  تحیصن 

دروخرب هک  سکنآ  دروخن  ینامیشپ  **** درز لگ  خرس و  لگ  زا  غاب  نیا  رد 

ندیشک نوریب  مغ  ناکیپ  لد  ز  **** ندیشک نوخ  رد  رگج  سپ  نیزو  نم 

يوم ره  دزیخ ز  یبرای  برای  هک  **** يور رس و  رب  هچناپط  نادنچ  منز 

درس دوس  یتخل  مشتآ  رونت  **** درد نیا  رد  مدرگ  رت  هدوساک  رگم 

مرانک رد  دشابن  رهوگ  زج  هک  **** مرابب رد  نادنچ  هدید  رحب  ز 

دزیرن نوخ  ات  دوش  هدوسآ  یک  **** دزیخ سامآ  نوخ  ار ز  واک  یسک 

نالام مشچ  رب  اهتسد  هیرگ  هب  **** نالان همشچ  درگ  تشگ  ینامز 

شوغآ رد  لگ  نوچ  ار  همشچ  نآ  تفرگ  **** شوهدم داتفا  نیمز  رب  ینامز 

هتفر گنر  لگ  زا  بآ و  شورس  ز  **** هتفر گنچ  زک  ناور  ورس  نآ  زا 

كاشاخ داب  زک  نانچ  نازرل  هدش  **** كاخ رس  رب  هداتف  شورس  یهس 

دوب یمز  شهاگمدق  رخآ  اجک  **** دوب یمدآ  هام  نیا  رگ  اتفگ  لد  هب 

دشاب رایسب  اه  همشچ  رب  يرپ  **** دشاب راوشد  يرپ  وا  دوب  رگ  و 

اریرپ دراد  یم  تسود  ورسخ  هک  **** ار يرواد  نیا  دومن  ناوتن  سک  هب 

دزیرگ مدرم  زا  هتسویپ  يرپ  **** دزیخنرب یماک  راک  نیز  ارم 

دش یک  زاسمد  یمدآ  اب  يرپ  **** دش یک  زاب  یبآ  غرم  تفج  هب 

ندرک مار  ار  يرپ  یهاگنآ  سپ  **** ندرک مان  دیابب  منامیلس 

تفگ یم  زادرپلد  ياه  تیاکح  **** تفگ یم  زاب  یتخل  هشیدنا  نیزا 
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تشادرب هار  نمرا  کلملاراد  هب  **** تشادرب هاوخلد  زا  لد  يدیمون  هب 

نیادم رد  ورسخ  يوگشم  هب  نیریش  ندیسر  شخب 26 - 

دیامن اهیزاب  هدرپ  زا  تسخن  **** دیامن اهیزاس  راک  نوچ  کلف 

دهاوخ دای  شدرب  جنر  زا  تسخن  **** دهاوخ داد  یجنگ  وچ  یناقهد  هب 

دناد هک  تمیق  ار  داشمش  لگ و  **** دنامن هر  رد  کسخ  راخ و  رگا 

دنویپ رهم و  دیآ  شوخ  يرود  زا  سپ  **** دنچ یکزور  يرود  غاد  دیابب 

التبم يرود  هب  یکیدزن  ز  **** دش ادج  ورسخ  رب  زا  نیریش  وچ 
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دش

زیدبش دنار  نیادم  يوگشم  هب  **** زیورپ هاگرد  زا  شسرپ  شسرپ  هب 

هتسش يور  یسورع  نییآ  زو  **** هتسج يوش  یسورع  نییآ  هب 

داد ناور  ورس  ار  غاب  دش  نورد  **** داد ناشن  ار  نابیقر  دمآ  دورف 

نیریز ياهبل  دسح  زا  دندیزگ  **** نیریش يور  نافرکش  نآ  دندید  وچ 

شدنتخانشن او  چیه  ورسخ  ز  **** شدنتخاونب يورسخ  مسرب 

یئوگ تسا  هتفر  نتساوخ  شتآ  هب  **** یئوکناب ورسخ  دنتفگ  یمه 

شتآ دز  رد  اهلد  هب  شتآ  نآ  زو  **** شکلد حبص  نوچ  یشتآ  دروایب 

دنتفرگ ندیسرپ  زاب  شناشن  **** دنتفرگ ندید  وا  لاح  هگنآ  سپ 

یماد هچ  زو  یغرم  هچ  یلصا و  هچ  **** یمان هچ  یئاجک و  زو  ینوچ  هک 

درک یم  زیت  رس  ار  دنچ  یغورد  **** درک یم  زیهرپ  ناتب  ناز  خریرپ 

تسا زاین  ورسخ  نتشگ  رضاح  هب  **** تسا زارد  یتخل  نم  لاح  حرش  هک 

هاگآ هصق  نیز  دنک  دوخ  ار  امش  **** هار زا  دیآ  ناتسبش  رد  ورسخ  وچ 

جنگ یسب  تمیق  ار  بسا  نیا  تسه  هک  **** جنر یب  دیراد  ار  بسا  نیا  کیلو 

زان دص  هب  شنازینک  نآ  دندناشن  **** زانط نامهم  نخس  نیا  تفگ  رب  وچ 

هاش روخآ  رب  ار  بسا  دنتسبب  **** هام هرهچ  رب  لگ  بآ  دندناشف 

شزارط ابید  رب  دنتسب  رد  ز  **** شزاس دندرک  يرویز  نوگرگد 

تفخ شوخ  تشگ و  نمیا  دوسآ و  ورف  **** تفگشب هدعو  غاب  هب  شلصو  لگ 

يدنتشاگنا زینک  ار  بل  رکش  **** يدنتشاد وکشم  هک  ینابیقر 

تخاب یم  درن  ناشیدب  هنازینک  **** تخاس یم  زین  نازینک  اب  بل  رکش 
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نیریش يارب  کشوک  ندرک  بیترت  شخب 27 - 

داشگب دهش  اهقبط  بل  نیریش  ز  **** داشگب دهم  نیادم  رد  نیریش  وچ 

تفای ربخ  ورسخ  نتفر  نوریب  ز  **** تفای رثا  شیاسآ  زک  یهام  زا  سپ 

ریبدت درک  نمرا  يوس  اجنآ  زو  **** ریجخن يوس  دش  ردپ  میب  زا  هک 

یئاونیب قحلا  تشاد  شراک  هک  **** یئاود یب  ناز  شلد  دمآ  دردب 

دوب یم  هناوید  شلد  يربص  یب  ز  **** دوب یم  هناخ  رد  یتدم  ات  نینچ 

هراظن نادنچ  وردنا  درک  یم  هک  **** هراوس کی  ناک  ارو  دش  تقیقح 

هام رد  دیشروخ  نوچ  درک  یم  رظن  **** هار زک  دوب  ورسخ  يارآ  ناهج 

نتشیوخ زا  یسب 
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دز نت  ار و  نباغت  نآ  دروخ  ورف  **** دز نتشیوخ  رب 

رامیب تشگ  مهاوخ  هک  هگنآ  دومن  **** راک رد  دنچ  يزور  درک  يروبص 

يراسهوک رب  نتخاس  دیابب  **** يرازغرم مرخ  هب  يرصق  ارم 

درز لگ  مخرس  لگ  یمرگ  زا  دش  **** درورپ رازلگ  میناتسهوک  هک 

زادگم عمش  نوچ  ناتب  عمش  يا  هک  **** زاسمد نایور  تب  دنتفگ  ودب 

یئاوه شوخ  رد  نتخاس  ایهم  **** یئاج دومرف  ام  رالاس  ار  وت 

ياج دنک  ادیپ  ارت  ناتسهوک  هب  **** يامرفراک ات  یهدنامرف  رگا 

دومرف هاشنهاش  هک  يرصق  نانچ  **** دوز نتخاس  دیابب  يرآ  تفگب 

دندناوخب ار  انب  درم  تولخ  هب  **** دندنام کشر  رد  وزک  ینازینک 

هدیسر ون  لباب  ناتسهوک  ز  **** هدید راک  اجنیا  تسا  یئوداج  هک 

زیر رب  زیر  هتفرگ  ینیب  اوه  **** زیخ نیمز  ياک  دیوگب  رگا  ار  نیمز 

ماگ یکی  رب  تمایق  ات  دنامب  **** مارایب دیوگ  رگا  زین  ار  کلف 

یئاوه دوبن  رت  هدنزوس  نازک  **** یئاج تسا  درک  بلط  يرصق  ام  ز 

دنباین رد  اهیئوداج  وداج  ز  **** دنباتش مک  اجنآ  مدرم  ات  نادب 

نک بلط  رتشوخان  هچ  ره  یئاوه  **** نک بجع  ینوخیبش  وداج  نیدب 

دیاش هک  يدزم  نک  تساوخرد  ام  ز  **** دیاب هک  يرصق  نانچ  اجنآ  زاسب 

راورخ هب  شدنداد  جرخ  هوجو  **** رانید ابید و  وزخ  زا  هگنآ  سپ 

ندرب جنر  رد  دش  يامیپ  ناهج  **** ندرب جنگ  زا  تشگ  داش  انب  وچ 

هوک رب  هوک  یلاوح  رب  یلاوح  **** هدوبنا زا  رود  یئاج  درک  یم  بلط 

ریپ هتفه  رد  يدش  یلفط  وا  زک  **** ریگلد مرگ و  یئاج  دروآ  تسدب 
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رود ناهج  زا  لب  ناهشنامرک  زا  هن  **** رود ناهشنامرک  زا  گنسرف  هدب 

تخادرپ هب  يرصق  نانچ  رد  خزود  هب  **** تخاس هگراک  اجنآ  تفر و  اجنادب 

دزاسن خزود  نانچ  ار  يروح  هک  **** دزات بسا  اجنآ  هک  ره  دناد  هک 

رصق نآ  يوس  نیریش  تفر  وگشم  ز  **** رصع نآ  يور  نیگشم  تشگ  بش  زا  وچ 

هدیدن توهش  يراک  تنایخ  **** هدیسران وا  اب  دنچ  يزینک 

دوب یم  گنس  دنبرهش  رهوگ  وچ  **** دوب یم  گنت  يارسنادنز  نآ  رد 

رب لد  رد  **** هدرک شیوخ  بیقر  ورسخ  مغ 
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هدرک شیپ  ملاع  ود 

وناب نیهم  دزن  نمرا  هب  ورسخ  ندیسر  شخب 28 - 

باوخ دش  رود  شزیر  بآ  مشچ  ز  **** بآ همشچ  ناز  دش  رود  ورسخ  وچ 

تشگ رتروجنر  شلد  يدیمون  ز  **** تشگ رترود  اجنآ  زک  لزنم  ره  هب 

دیشروخ هوک  زا  زونه  دمانرب  هک  **** دیما هب  دش  یم  نامداش  هر  رگد 

مبایب ار  نشور  دیشروخ  رگم  **** مباتش یم  قرشم  هب  هر  نیز  نم  وچ 

درک ربخ  ار  نانابزرم  شمیسن  **** درک رذگ  ناتسهوک  زرم  رب  لگ  وچ 

دندیشک یم  تمدخ  هب  ابید  رز و  **** دندیود یم  ربارب  ناراد  لمع 

دنموزرآ ورسخ  يور  نشور  هب  **** دنبلد زورفا و  مزب  دید  یناتب 

اجنآ شدنچ  يزور  داتفا  ماقم  **** اجنآ شدنویپ  ناتب  اب  دمآ  شوخ 

درک رذگ  نازرخاب  يوس  ناقوم  ز  **** درک ردب  رس  ناقوم  يوس  اجنآ  زا 

تفاتشب هناهاش  ندرک  تمدخ  هب  **** تفای ربخ  تلاح  نیز  وچ  وناب  نیهم 

زاس اب  كرب و  اب  هتخاس  یهاپس  **** زاورپ دروآ  هاش  لابقتسا  هب 

هنازخ يوس  بدا  زا  داتسرف  **** هناورسخ ياهلزن  یمارگ 

جنر زا  دش  طخ  رد  ملق  ار  ناریبد  **** جنگ رهوگ و  مالغ و  ابید و  ز 

رایسب درک  شزاون  شرادناهج  **** رادناهج هاگرد  هب  دمآ  دورف 

دنداتسیا موق  رگید  يوا و  تسشن  **** دنداهن یسرک  هش  تخت  ریزب 

ینوزف یشیع  ونب  ون  تداب  هک  **** ینوچ هک  شدیسرپ  زاب  هشنهش 

ینامهیم نیز  رس  درد  تدابم  **** ینارگ مدروآ  تینامهم  هب 

يزارفرس ار  دوخ  داد  تمدخ  ز  **** يزاونلد نآ  دید  وچ  وناب  نیهم 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


هاش روخ  رد  اهنیرفآ  دناوخ  ورف  **** هاگرحس داب  نوچ  داشگب  سفن 

درک يورسخ  هاگراب  شهانپ  **** درک يوق  ار  شتشپ  هک  علاط  نادب 

ون هفحت  مد  ره  درک  یم  ناور  **** ورسخ هاگ  تبون  هب  هتفه  یکی 

زورفا ملاع  باتفآ  تسا  دیدن  **** زور نانچناک  يزور  هتفه  کی  زا  سپ 

تخب شرکاچ  دشاب  هک  یناطلس  وچ  **** تخت رب  هاش  هتسشن  يزبسرس  هب 

هدیرب رس  هرط  وچ  ار  لد  یسب  **** هدیمد ون  طخ  شوگنزرم  ز 

نامارخ ورس  یهس  رپ  یغاب  وچ  **** نامالغ یئامغی  هش ز  طاسب 

سک ره  مان  دمآ  رب  یئالوم  هب  **** سک ره  ماک  رد  نخس  دمآ  شوج  هب 

هب
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رای دش  عفر  یب  نتساوخ  تجاح  هب  **** راک دش  عفد  یب  نتخاس  شمار 

تسه یتجاح  ار  ام  تفگ  ورسخ  هب  **** تسج رب  دیسوب و  نیمز  وناب  نیهم 

يزاس شیع  اجنآ  رد  یناتسمز  **** يزاون ار  عدرب  کلملاراد  هک 

ار فلع  بآ  دوب  اهیخارف  **** ار فرطنآ  تسا  ریسمرگ  ياوه 

زین رثا  رب  نم  مدماک  وریم  وت  **** زیخرب تفگ  ورسخ  درک  تباجا 

وراور دمآ  دیپس  غاب  يوس  **** ورسخ هاگ  رگشل  مد ز  هدیپس 

دندیشک اجنآ  تخت  جات و  ار  کلم  **** دندیشک اجنآ  تخر  دوب  شوخ  نطو 

ياج یسک  ره  یلاوح  زا  دنتفرگ  **** ياپ رب  دندرک  اه  همیخ  وس  ره  ز 

ریصقت چیه  تمدخ  طرش  زا  درکن  **** ریگناهج هاگرد  هب  وناب  نیهم 

دروخ یمه  نیریش  مغ  خلت و  یم  **** درک یمه  ترشع  بش  زور و  اجنآ  هش 

روپاش ندمآ  زاب  ورسخ و  مزب  سلجم  شخب 29 - 

رت شک  هودنا  دیع  زور  زک  بش  هچ  **** رتشوخ زورون  بش  زا  بش  یکی 

هاوخلد عبط و  نوزوم  دنچ  یمیدن  **** هاش هگرخ  رد  یهگرخ  عامس 

هدرک زاس  کحاضم  ياه  نخس  **** هدرک زاب  تمکح  ياه  تلاقم 

ینالا ياهدمن  هتشه  ورف  **** ینایک هاگرخ  درگادرگ  هب 

داب رب  هداد  ار  نامرحمان  رس  **** دالوف غیت  هدیشک  ردرب  همد 

هتسب هلک  ربنع  دوع و  روخب  **** هتسجخ يوب  زا  هگرخ  نورد 

شتآ رپ  نیرز  لقنم  هداهن  **** شوخ ترشع  راوگشوخ و  دیبن 

زیگنا ترشع  یگنز  وچ  یناهایس  **** زیت شتآ  رب  ینمرا  لاگز 

یهایس دریگ  یمه  یخرس  زا  سپ  **** یهایگ وشن  رد  هفان  کشم  وچ 
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راسخر خرس  یهایس  زا  دعب  دوش  **** رادرک دوع  دیب  کشم  نآ  ارچ 

یگنر تسین  یهایس  يالاب  وچ  **** یگنرذآ درک  نوچ  خرس  ار  هیس 

گنر درب  ام  هایس  يوم  زا  هک  **** گنرین تخومآ  راگزور  زک  رگم 

تشک یم  هلال  دورد و  یم  هشفنب  **** تشگنا ناقهد  هلعشم  غاب  هب 

راقنم يان و  رد  دوخ  نوخ  هتفرگ  **** راسهک ناغاز  نوچ  هدیشوپ  هیس 

شیپ رد  هرهم  هدنکف  يرام  هیس  **** شیوخ رپ  هدرک  دوخ  زیت  یباقع 

یناوخ دنز  رد  هدمآ  تشدرز  وچ  **** یناتسودنه یتلم  یسوجم 

راک رب  هدرک  يدادم  یفرگنش  هب  **** راغلب هب  هتفر  شبح  زا  يریبد 

وزا ناحیر  نوچ  هتشگ  ناتسمز 
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شتآ دمآ  ناتسمز  ناحیر  هک  **** شوخ

هدرک زاوآ  تقو  هب  وک  یسورخ  **** هدرک زاس  یسورخ  نوچ  یحارص 

جارد هاگ  شتآ  رب  وهیت  یهگ  **** جات نیشتآ  سورخ  نآ  کشر  ز 

یبآ غرم  هگ  يرد  کبک  یهگ  **** یبابک نالقن  هب  هتشگ  ناور 

هداب لعل  یحارص  نیرز  رد  وچ  **** هداهن بل  رب  بل  بیس  جنرت و 

هاگ رظن  رد  هداهن  یناتسلگ  **** هاگرخ نحص  هشفنب  زو  سگرن  ز 

زورون داب  يزاب  هقح  رد  هدش  **** زورفا سلجم  ران  جنران و  سب  ز 

یحوبص رد  یحبص  دندرب  رسب  **** یحور دنداد  رت  هزات  ار  ناهج 

نازاب قشع  ياهدرپ  هدیرد  **** نازاون ناتسد  مشیربا  گنچ  ز 

گنس لد  رد  شتآ  زوس  هدنکف  **** گنچ هلان  رد  يولهپ  دورس 

دز یم  راقیسوم  هار  ینغم  **** دز یم  راو  یسوم  هآ  هچنامک 

دوردب شیع  طاشن و  يا  دوردب  هک  **** دور رگشمار  هتشادرب  لزغ 

ینازخ داب  زا  يدوب  نمیا  رگ  **** یناگدنز غاب  تسیغاب  شوخ  هچ 

هنادواج ساسا  يدوب  شرگ  **** هنامز خاک  دش  خاک  مرخ  هچ 

زیخ تدیوگ  يدرک  مرگ  اج  نوچ  هک  **** زیوالد خاک  نیا  دمآ  درس  نآ  زا 

داب رب  دوز  دیاب  داد  شا  هدابب  **** داینب تسس  یکاخ  رید  نیا  تسه  وچ 

تسین نایم  ردنیو  نایم  زا  نآ  تفر  هک  **** تسین ناشن  ار  سک  يدز  ادرف و  ز 

ماش ات  تسین  يدامتعا  مه  وا  رب  **** مایا دقن  ار  ام  تسا  زورما  کی 

میراد هدنز  ار  ناهج  ناج و  یم  هب  **** میراد هدنخ  رپ  نهد  کی  ات  ایب 

تفخ یسب  دیاب  یم  كاخ  ریز  هک  **** تفگ یبش  دیاب  یم  باوخ  كرت  هب 
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تسش رد  تسش  دش  یم  گنچ  ياون  **** تسد رد  هداب  یقاس  تسمرس و  کلم 

داش لد  اب  ورسخ  نارادلد  ز  **** دازآ ورس  نوچ  یخرلگ  دمآ  رد 

رود دوش  ای  دیآ  رد  یئامرف  هچ  **** روپاش هدنب  دهاوخ  رابرد  رب  هک 

يامرف راک  دش  ار  لقع  هر  رگد  **** ياج زا  ورسخ  نتسج  تساوخرد  يداش  ز 

هاش لد  دمآ  شوج  هب  یمرگلد  ز  **** هاگرد هب  ندروآ  رد  شدومرفب 

زا دیما و  شرب ز  رد  لد  دب  هک 
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مین ود  هب  هتشگ  رطخ  ریشمش  هب  **** میب

تسا میظع  یهار  رب  مشچ  يالب  **** تسا مین  ود  لد  هر  رب  مشچ  هشیمه 

تسین رتب  یهار  رب  مشچ  زا  یمغ  **** تسین رسدرد  یب  مغ  چیه  هچ  رگا 

هاتوک رمع  ددرگ  درز  خر  وا  زک  **** هار رب  مشچ  ار  سکچیه  ادابم 

تسب یم  هسوب  ياهشقن  ار  نیمز  **** تسد يونام  دنب  شقن  دمآ  رد 

دوب یم  ياپ  رب  ناگدنب  مسر  هب  **** دوب یم  ياج  رب  دوخ  دیسوب و  نیمز 

هاگرخ درک  یلاخ  ار و  وا  دناشن  **** هاش دوخ  نیکمت  زا  شدرک  یمارگ 

شتشذگ رس  زا  دوب  هک  اه  یتفگش  **** شتشد هوک و  ناشن  زا  دیسرپب 

رایسب داب  یناگدنز  ار  هش  هک  **** رایشه درم  لوا  تشادرب  اعد 

شهالک تلود  رس  زا  داتفیم  **** شهاپس نمشد  رب  داب  رفظم 

داب رگد  یلابقا  شزور  ره  ون  ز  **** داب رپسهر  تداعس  اب  شدارم 

يزارد یتخل  اب  تسه  یطاسب  **** يزاس هراچ  رد  ار  هدنب  ثیدح 

میوجن نوچ  میوج  هاش  ياضر  **** میوگن نوچ  نتفگ  دومرف  هش  وچ 

تسناوت یم  ندناوخ  هچنآ  دناوخ  ورف  **** تسناد هچنآ  رخآ  هب  ات  لوا  زو 

هوک رد  همشچ  نوچ  ندش  ادیپ  نآ  زو  **** هوبنا زا  غرم  نوچ  ندش  ناهنپ  نآ  زا 

یهام راو  عنقم  ندروآ  رب  **** یهاگ حبص  ره  ندش  همشچ  ره  هب 

ندرک هنتف  ار  يا  هنتف  نوسفا  هب  **** ندروخ زاب  تروص  هب  تروص  نآ  زو 

شهاش ناتسکرت  هب  نداتسرف  **** شهار ندرب ز  ناودنه  نوچ  نآ  زو 

دمآرب ورسخ  زا  دوخیب  یشورخ  **** دمآرب ون  راهب  ناز  نوچ  نخس 

راب رگد  دمآ  تسد  هب  نوچ  ات  وگب  **** راسخر دیشروخ  ناک  تفگ  شهاوخ  هب 
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يرای درک  ورسخ  لابقا  رگد  **** يرایشوه مدرک  تفگ  سدنهم 

متشذگرب رگنامک  ناکد  هب  **** متشگ سوساج  رگ  ریت  مشچ  وچ 

ار نایم  نیمیس  لد  نیگنس  تب  **** ار ناور  ورس  نآ  مدروآ  تسد  هب 

یئوم رات  ره  رد  هتسب  یحیسم  **** یئور هزات  یئارزیت  مدید ؟ هچ 

يزغم ود  ماداب  وچ  لد  نت  همه  **** يزغن هماداب ز  وچ  لگ  خر  همه 

ملاع ود  **** يور ات  قاس  زک  متفای  ینایم 
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يوم کی  هب  هتسب  هرگ  ار 

يروم مشچ  ردنا  یناتسزوخ  وچ  **** يروز شیگنت  رب  هدرک  یناهد 

یتسم هب  مه  نآ  ار  هنییآ  رگم  **** یتسه چیه  رب  شبل  هدیسوبن 

يزاب هب  مهناو  دوخ  فلز  اب  رگم  **** يزارد سک  اب  وا  تسد  هدرکن 

شناهد شمان  زا  رت  نیریش  یسب  **** شنایم شیوم  زا  رترغال  یسب 

هاش تروص  رب  دش  هنتف  ملاع  وچ  **** هام نآ  دش  ملاع  هنتف  هچ  رگا 

مدرک زیدبش  هراچ  هگنآ  سپ  **** مدرک زیت  نتفر  هب  لد  ار  هم  وچ 

گنرین گنر و  نیدنچ  هب  مداتسرف  **** گنربش تشپ  رب  ار  هام  هدنور 

مدنام رود  شباکر  زا  رذع  نیدب  **** مدنام روجنر  یتدم  اجنیا  نم 

هدیسر دشاب  کلم  يوگشم  هب  **** هدیشک یتخس  نآ  هک  مناد  نونک 

شتفرگ رهوگ  رد  قرف  ات  مدق  **** شتفرگ رب  رد  یگدادلد  زا  هش 

درک نیرفآ  رایسب  رایسب  وا  رب  **** درک نیتسآ  زارط  ار  شساپس 

هاش رب  ار  شلوق  داد  یتسرد  **** هام نتسش  رس  همشچ و  ثیدح 

رش زا  ریخ و  زا  تفگ  زاب  کیاکی  **** رکسی دید  هر  رد  هچنآ  زین  کلم 

زاورپ هدرک  نیادم  ياصقا  هب  **** زاسمد غرم  ناک  ناشتشگ  تقیقح 

رون نآ  لابند  دوش  هناورپ  وچ  **** روپاش هراب  رگید  هک  دش  نآ  رارق 

زاب دروآ  ناتسب  هب  ار  نیحایر  **** زاب دروآ  ناک  يوس  ار  درمز 

تخانش قیفوت  رظن و  لالدتسا  رد  شخب 3 - 

كاخ زکرم  درگ  دندرگ  ارچ  **** كالفا ناحایس  هک  يراد  ربخ 

تسیچ ناشدوصقم  ندش  دمآ  نیزو  **** تسیک ناشدوبعم  هگبارحم  نیا  رد 
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ندیرب لزنم  نیزا  دنیوج  یم  هچ  **** ندیشک لمحم  نیزا  دنهاوخ  یم  هچ 

مارایب ار  نآ  بنج  هب  ار  نیا  تفگ  هک  **** مان بلقنم  نآ  تسا  تباث  نیا  ارچ 

یئوگ دنتسب  رمک  ار  شتسرپ  **** یئور هزات  رد  لگ  وچ  هتسب  ابق 

رانز هناختب  نینچ  رد  مدنب  هک  **** رابدص دروآ  نآ  رب  تریح  ارم 

یماظن ياک  دز  رب  گناب  تیانع  **** یماگزیت تریحدرک  نوچ  یلو 

دنتسرپ یم  ار  دوخ  هن  اهتب  نیا  هک  **** دنتسه هک  اهتب  نیرب  هنتف  وشم 

راکبلط ار  دوخ  هدنرآ  دیدپ  **** راگرپ وچ  نادرگرس  دنتسه  همه 

زا مه  رخآ  زین  وت 
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يدنبن رد  ار  يا  هناختب  ارچ  **** يدنلب تسد 

زادرپب تب  زا  ار  هناختب  یلو  **** زابیم قشع  تباب  میهاربا  وچ 

یتسر یتفر و  یهن  تب  رب  مدق  **** یتسرپ تروص  یهن  تب  رب  رظن 

تسیهلا جنگ  رس  رب  یمسلط  **** تسیهام هب  ات  هم  زا  هک  يرادومن 

یبای جنگ  شریزب  یئاشگب  وچ  **** یبای جنر  اب  ار  هتسب  مسلط 

شک رد  لین  ار  درخ  یبوخ  نیدب  **** شک رد  لیم  کیاکی  ار  عیابط 

تسلاحم لکشم  نیا  دنب  ندوشگ  **** تسلایخ ناک  نودرگ  شقن  رد  نیبم 

تسین يرسرس  مناد  شقن  نیاک  نآ  زج  **** تسین يربهر  نودرگ  رس  رب  ارم 

زاوآ يداد  رد  اه  شقن  نیز  یکی  **** زار نیا  دوخ  يدوب  ینتسناد  رگا 

رود زا  ندید  دیاش  هچ  شدرگ  زجب  **** رونرپ ياهدبنگ  هدندرگ  نیزا 

تسیرایتخا مه  یگدندرگ  نیرد  **** تسیراک هب  شدرگ  نیا  هک  دش  نآ  تسرد 

تسه يا  هدننادرگ  هدندرگ  اب  هک  **** تسه يا  هدنناد  ره  عبط  رد  یلب 

ریگ نامه  هدندرگ  خرچ  سایق  **** ریپ نز  دنادرگ  هک  هخرچ  نآ  زا 

شتسخن ینادرگن  ات  ددرگن  **** شتسرد یبای  للخ  زا  هچ  رگا 

دنچ یتعاس  دنامب  شدرگ  نادب  **** دنمدرخ تسد  ارو  دنادرگ  وچ 

تسسانش نودرگ  وا  هک  ره  دسانش  **** تسسایق نیز  نودرگ  رود  نودیمه 

یئانشور ترکف  بالرطصا  رد  **** یئادخ رادومن  دران  رگا 

وت هماج  نخان  راثآ  زا  هن  **** ون همان  دیآ  نتسج  وربا  هن ز 

رون هم  یئوج ز  وز  هن  نوچ  یباین  **** رون هبش  زا  یبایب  یئوج  ودب 

یلاف شقن  ناز  نارتخا  دنتفرگ  **** یلامج وا  دومنب  هک  یشقن  ره  ز 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک بالرطصا  ود  یگنس  یکی  **** هدرک بارحم  وج  هناد  هد  یکی 

وج نآ  زا  گنس و  نازک  دیآ  نامه  **** ور کبس  خرچ  نیا  ياهشدرگ  ز 

مجنا زا  دنیآ  دیدپ  ناک  راک  نانچ  **** مدرم دنیآ  دیدپ  ناکرا  وگم ز 

یشاب هدرک  تلآ  هب  ار  تلاوح  **** یشاب هدرک  تلاوح  ار  تردق  هک 

تلآ نیوکت  رد  دوب  تلآ  هچ  **** تلاوح دش  تلآ  هب  نیوکت  رگا 

شوخ رگیدکی  اب  يدش  دمآ  دننک  **** شتآ داب و  كاخ و  بآ و  هچ  رگا 

طخ وز  ات  یمه 
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دیاین ناج  رکیپ  چیه  صخش  هب  **** دیاین نامرف 

دتسرپ دوخ  دزاس  هلبق  ار  دوخ  وچ  **** دتسرپ دزیا  تسرپدزیا  كره  هن 

یتسشن مه  بش  اب  زور  درادن  **** یتسرپ دزیا  تسا  نتشگرب  دوخ  ز 

دنیبن ار  دوخ  ادخ  هار  رد  هک  **** دنیزگ ار  نآ  نادباع  زا  ادخ 

شومارف ار  دوخ  ینک  شدای  رب  هک  **** شون ینک  هگنآ  لصو  ماج  یماظن 

نیریش بلط  هب  راب  رگید  روپاش  نتفر  شخب 30 - 

تسا یناوج  زور  نآ  هک  ازور  اهب  **** تسا یناگدنز  کلم  هک  اکلم  اشوخ 

يراگزور یناوج  زور  زا  هن  **** يرامش رتشوخ  یگدنز  زا  تسه  هن 

دوب ناوج  لدشوخ  بجع  دوب و  ناوج  **** دوب ناهج  رالاس  هک  ورسخ  ناهج 

هداشگ شعبط  يدش  برطم  یب  هن  **** هداب هعرج  کی  انغ  یب  يدروخن 

يدادن یجنگ  زا  مک  ناتسد  ره  هب  **** يدادن یجنراپ  هک  ار  ینغم 

تسشنب داش و  دمآ  رد  وناب  نیهم  **** تسد رد  هداب  يزور  دوب  ترشع  هب 

شداد شیب  لد  اهتقو  رگید  ز  **** شداد شیوخ  صاخ  فیرشت  کلم 

مسرب جاب  مسر  تساوخ  دبوم  ز  **** ملاع ياراد  ناوخ  تقو  دمآ  وچ 

تشاد هگن  ار  مسرب  جاب  ثیدح  **** تشاد هگتسد  ورسخ  هک  يدروخ  ره  هب 

تسا ناشن  يریگ  ینشاچ  رب  وا  هک  **** تسا نانچنآ  مسرب  جاب  باسح 

دب نآ  تسا و  کین  نیا  هک  ار  اهشروخ  **** دبوم نامرف  زا  دشاب  تزاجا 

ار ناهج  يوناب  هدنخرف  نامه  **** ار ناهم  هگ  نآ  دناشن  ندروخ  یم  هب 

وا اب  درک  یم  يرد  ره  زا  نخس  **** وا اب  دروخ  یم  یم  صاخ  ماج  هب 

تسویپ زاب  نیریش  هب  ار  تیاکح  **** تسم دش  خلت  دیبن  ماج  زا  وچ 
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درک یگراوخمغ  بل  هب  يداش  لد  هب  **** درک یگراوآ  هصق  نیریش  ز 

دوب يا  هدازآ  ورس  وچ  نادنخ  لگ  وچ  **** دوب يا  هداز  ردارب  ار  وناب  هک 

شدیدپان اجنیا  زا  درک  اقنع  وچ  **** شدیشک نسوت  مهداک  مدینش 

زورفا لد  هام  نآ  زا  دروآ  ربخ  **** زورما دمآ  یکیپ  هناخ  زا  ارم 

مناد زاب  شیاج  هک  ممزع  نآ  رب  **** منام زاب  هتفه  ود  کی  اجنیا  رگ 

درآ شزاورپ  رد  غرم  ناسب  **** درآ شزاب  ات  يدصاق  متسرف 

نیهم
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شوهیب ربص و  یب  نخس  زا  دنام  ورف  **** شوگ ار  هصق  نیا  درک  وچ  وناب 

كانبغش لد  زا  دیشک  رب  یشورخ  **** كاخ نوچ  دیطلغ  نیمز  رب  تمدخ  هب 

شبآ يایرد  رد  هک  نماد  رد  هن  **** شباوخ هب  منیب  رگ  هک  وک  رد  نآ  هک 

مراپس ناج  سپ  شمراپسب  ناج  هب  **** مرآرب ایرد  زا  شمشچ  كون  هب 

هام هرهز و  تداب  سوب  دنسم  هک  **** هاش دنسم  رب  دز  هسوب  هگنآ  سپ 

تتسد ریز  برغم  هب  ات  قرشم  ز  **** تتسرپ رسفا  هام  هب  ات  یهام  ز 

تسویپ هدنب  رد  کلم  لابقا  هک  **** تسدارف دیآ  وا  متفگ  هگنآ  نم 

درآرد رد  زا  دیص  رایسب  نینچ  **** درآ رد  رس  ام  اب  وت  لابقا  وچ 

هاگآ ندرک  دصاق  دیاب ز  ارم  **** هاش وا  يوس  دتسرف  دصاق  رگا 

زیدبش نادازمه  مشخب ز  ودب  **** زیخ کبس  نوگلگ  هکنآ  مکح  هب 

دشابن كردب  رگا  نوگلگ  نیا  زج  **** دشابن کت  مه  سک  زیدبش  اب  هک 

تسماگ زیت  نوگلگ  شیهارمه  هب  **** تسمامت هام  اب  زیدبش  رگا 

ياپ وا  ریز  دراد  هک  نوگلگ  زج  هب  **** ياج رب  هدنام  دوبن  زیدبش  رگ  و 

روپاش يوس  وا  روخآ  زا  دنرب  **** روظنم شخر  نآ  ات  دومرف  کلم 

تسارایب ار  نتفر  هار  هبسا  ود  **** تساخرب روپاش  هنت  کی  اجنآ  زو 

نایوج هام  کی  ار  هام  یمارگ  **** نایوپ تفر  نیادم  کلم  يوس 

راب رگد  دمآ  رصق  هب  هصقلا  عم  **** راسخر هام  نآ  دوبن  رد  وگشم  هب 

یناشن ورسخ  زا  شداد  دمآ  سک  **** ینامز دز  نیراگن  رصق  رد 

هنامز عمش  نآ  هاگتولخ  هب  **** هنامداش رد  زا  شدندرب  نورد 

رود ناهج  زا  دید  يا  هراب  تبوقع  **** روپاش درک  نیریش  رصق  رد  رس  وچ 
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گنت خزود  رد  يرکیپ  یتشهب  **** گنس هضیب  رد  يرهوگ  هتسشن 

كاخ رب  دیلام  خر  ود  رب  شزامن  **** كاپ رهوگ  ناز  دش  لعل  نوچ  شخر 

شهار رامیت  مغ و  زا  دیسرپب  **** شهام وچ  يور  رب  درک  اهانث 

هدنب نیا  دوبن  تدنب  زا  هک  **** دادیب یتسر ز  نوچ  يدوب و  نوچ  هک 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


دازآ

تسا نیقی  رب  يداش  هب  سپ  نیز  ملد  **** تسا نیسپ  یتخس  نیاک  تسه  مدیما 

يدیسر یناسآ  هب  یتخس  نآ  زا  **** يدیشک یتخس  رگ  هک  نادیم  نیقی 

تسیار هدیروش  سب  هک  تیار  دز  هک  **** تسیاج ریگلد  سب  هکنیا  تسیاج  هچ 

روح دنک  نوچ  تعانق  خزود  نیدب  **** رون دهد  نوچ  تیالو  تملظ  نیا  رد 

گنس رد  لعل  دشاب  یلعل و  وت  هک  **** گنل مه  زین  نآ  تسه  رذع  کی  رگم 

دید نیتسآ  رد  دوخ  ماک  دیلک  **** دید نیچ  شاقن  نآ  رد  نیچ  شقن  وچ 

خساپ داد  شزاب  درب و  شساپس  **** خر رب  تسد  یکانمرش  زا  داهن 

منار وت  رب  هدیشک  ياه  متس  **** مناوخ وت  رب  هدید  ياهمغ  رگ  هک 

ندیشک رد  شفرح  هب  دیاب  ملق  **** ندینش رد  هن  دیآ و  تفگ  رد  هن 

مدید هدید  تلالم  یتشم  وا  رد  **** مدیسر يدومرف  هک  وگشم  نادب 

شابشوخ هجاوخ  ياک  دوخ  تقو  مالغ  **** شامج دنچ  يزینک  هدرک  مهب 

وزارت رد  هدید  شیوخ  ياهب  **** وزاب تسد و  هداشگ  رب  هرهز  وچ 

یئادج متسج  بلج  یتشم  نآ  زا  **** یئاسراپ یسورع  مدوب  نم  وچ 

مدرک تساوخرد  یکشوک  ناشیا  زو  **** مدرک تسار  یئادج  رب  دوخ  لد 

دندرک باترپ  مهگ  تربع  نیدب  **** دندرک بانوخ  رپ  کشر  زا  ملد 

گنر هیس  دمآ  ربص  وچ  یخلت  زا  هک  **** گنس هیس  نیا  تشگ  نم  دابآ  روبص 

ریبدت هچ  دیاب  یم  تخاس  ترورض  **** ریگلد ياج  نیا  رایتخا  دندرک  وچ 

زیورپ تسا  داد  نینچ  نیا  نامرف  هک  **** زیخرب هک  شروپاش  تفگ  هگنآ  سپ 

شدنار هاش  دارم  رازلگ  هب  **** شدناشن نوگلگ  نآ  رب  نخلگ  نآ  زو 
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نیورپ هام و  زا  دربتسد  هیوپ  هب  **** نیریش تسب  نوگلگ  تشپ  رب  نیز  وچ 

یئاپ ریز  ره  رد  تسب  یم  يرپ  **** یئامه شریز  یگدنرپ  نادب 

هدنام رای  راظتنا  رد  شلد  **** هدنام راک  ردنا  ورسخ  وس  نآ  زو 

تسا راک  لهس  دراد  لصو  اب  رس  وچ  **** تسا راظتنا  رمع  تفآ  هچ  رگا 

يراو دیما  دسر  يدیما  هب  **** يراظتنا زا  دعب  هکناز  رتشوخ  وچ 

ردپ گرم  زا  ورسخ  یهاگآ  شخب 31 - 

يزور هاش  هتسشن 
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رادیب تخب  ددرگ  هک  يدیما  هب  **** رایشه مین 

لیپ اب  درک  تیاکح  ناتسودنه  ز  **** لیجعت هب  هر  زا  يدصاق  دمآ  رد 

هتفرگ مخ  یگنز  يوم  نوچ  نایم  **** هتفرگ من  ینیچ  ساک  نوچ  هژم 

رود دش  تخت  زا  گنز  نیچ و  هاش  هک  **** روشنم دروآ  گنز  نیچ و  طخ  هب 

ینابساپ شمشچ  ود  يودنه  ز  **** ینایک خرچ  وخ  كرت  نیا  داشگ 

دندیشک نزوس  رد  هتشر  ياج  هب  **** دندیرب انیم  زا  شدیراورم  ود 

دندرک هدرزآ  لیم  هب  همرس  هر  **** دندرک هدرپ  یبار  زاب  تبعل  ود 

شداهن یبوقعی  غاد  هنامز  **** شداد ناوید  زا  دش  مگ  فسوی  وچ 

داد اصع  شتسد  رد  هزین  ياجب  **** داد ارت  شنیب  ناهج  مشچ  ناهج 

تسب نایم  دیاب  ارت  يرالاس  هب  **** تسب ناهج  زا  مشچ  ناهج  رالاس  وچ 

یناهن یفرح  یکی  ره  هتشبن  **** یناورسخ تخت  ناکیدزن  ز 

يامنب لیجعت  دش  تسد  زا  ناهج  **** يامرف راک  ار  ندمآ  راهنز  هک 

شیوگم سک  اب  نخس  رب  بل  رگ  و  **** شیوشم اجنآ  تسلگ  رد  رس  ترگ 

درک لدب  ناورداش  دوزفا و  دنمک  **** درک لمع  نآ  مایا  هک  دید  ورسخ  وچ 

دهش اب  هک  رس  دراد  لین  اب  مقب  **** دهع دب  نارود  نیا  هک  دش  شتسرد 

تسا نیبگنا  یهاگ  روبنز و  یهگ  **** تسا نینچ  یکاخ  هناخ  ياوه 

نیریش برچ و  ره  اب  تسیخلت  شرت  **** نیک ابرهم  دراد  لزع  اب  لمع 

یئوبس شگنس  زا  تسین  ملسم  **** یئوج چیه  نمیا  تسین  شگیر  ز 

ریگ مدع  هار  تدیاب  تغارف  **** ریگ مغ  هار  يدوجو  دنبرد  وچ 

دنبرب كاخ  يارس  نادنز  رد  **** دنبرب كاپ  داب  هب  ناج  نوچ  هنب 
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دریگن تتخس  ات  تسس  شریگم  **** دریگن تتخر  ات  تسودنه  ناهج 

یئافق ردنا  شین  زوس  دوبن  هک  **** یئات هتشر  یباین  ناکد  نیا  رد 

درز ودک  نوچ  ددرگن  اقستسا  زک  **** درس وزا  بآ  یئودک  دماشآ  هک 

يراسخاش ره  رس  دفاکشب  هک  **** يراهب درآ  نورب  هگنآ  تخرد 

یئایموم وج  یکی  دهدن  سکب  **** یئاتود تشپ  دنکشن  ات  کلف 

مرک وچ  مدرم  را  هب  **** دنشوپن سک  رد  نفک  ندرم  یب  وچ 
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دنشوپن سلطا 

جارات هبامرگ  رد  رب  ددرگ  هک  **** جاتحم هنوگلگ  نادب  دش  دیاب  وچ 

هارمه وت  اب  یشاب  وت  ات  دشاب  هک  **** هام نوچ  دیشروخ و  نوچ  شوپ  یسابل 

يراد هک  نان  کی  نیدب  نک  تعانق  **** يراد هک  ناوخ  ره  زا  نماد  ناشفارب 

ندرک داش  ار  دوخ  نیگمغ و  ارم  **** ندرک دادیب  نیزا  دنچ  اناهج 

مهاوخن تدابآ  یهاوخ  مبارخ  **** مهاوخن تداش  ارم  يراد  نیمغ 

یشوپ هدیسرپ  وج  مدنگ  رد  هک  **** یشورف وج  يامن  مدنگ  نآ  وت 

وت زا  مدرخ  مدنگ  هدروخان  يوج  **** وت زا  مدرز  وج  نوچ  ژوگ و  مدنگ  وچ 

یئایسآ گنس  يوعد  نیز  ارم  **** یئامن مدنگ  نیزا  داب  سب  ار  وت 

هام نوچ  هزور  میاشگ  وج  یصرق  هب  **** هاچ نیرد  بش  ات  بش  هک  رتهب  نامه 

راوخ فلع  یتشم  رب  راذگب  ناهج  **** رادفرط وش  احیسم  نوچ  یماظن 

يراد مشچ  یسیع  لزغ  هگنآ  سپ  **** يراوس رخ  ینک و  يراوخ  فلع 

شوخ یگدنز  رد  رخ  تشوگ  دشاب  هک  **** شک یم  راب  یشاب  هدنزات  رخ  وچ 

ردپ ياجب  ورسخ  نتسشن  تخت  رب  شخب 32 - 

یهاشداپ دش  هبترب  زمره  هب  **** یهلا مکح  زک  مولعم  دش  وچ 

تخت رس  رب  دش  دوخ  کلملارادب  **** تخبناوج هاش  نامز  رت  خرف  هب 

دوب اطخ  نتفگ  تکلمم  كرت  هب  **** دوب التبم  نیریش  هب  هچ  رگ  شلد 

تشاد یم  رای  رب  رظن  وس  رگید  ز  **** تشاد یم  راک  رب  ار  کلم  وس  کی  ز 

يراگتسر هنتف  ار ز  تیالو  **** يرای داد  ترامع  زا  ار  ناهج 

دای زا  دش  ناورشون  لدع  ار  ناهج  **** داد یم  داد  ار  ناگداتفاک  سب  ز 
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تخادرپ زان  شونب و  هرابرگد  **** تخادرپ زاب  تیالو  لغش  زا  وچ 

ریجخن ماج و  یب  نامز  کی  يدوبن  **** ریگبش ماش و  يدرک  شیع  راکش و 

شناتساد نابیقر  زا  دیسرپب  **** شناتسلد ياوه  دش  بلاغ  وچ 

تسب رب  تخر  نیراگن  نآ  رصق  نیا  زک  **** تسه یتدم  نونکاک  دنداد  ربخ 

درب ارچ  شدومرفن  هشنهاش  وچ  **** درب اجک  شروپاش  میناد  یمن 

باب نیرد  دش  زجاع  دنام و  رد  بجع  **** بالود هدندرگ  نیا  گنرین  زا  هش 

زیدبش کت  **** يراگدای قیرط  رب  نیریش  ز 
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يراسگمغ شدرک 

تخاس یم  گنس  اب  رهگ  دیما  هب  **** تخاس یم  گنربش  اب  هام  دایب 

وناب نیهم  شیپ  ار  نیریش  روپاش  ندروآ  زاب  شخب 33 - 

رود هگ  داعیم  زا  تفای  ار  کلم  **** روپاش دروآ  رصق  ار ز  نیریش  وچ 

راب رگد  وناب  نیهم  رازلگ  هب  **** راوهر نوگلگ  زا  شدروآ  دورف 

رون ار  هدید  باتفآ و  ار  کلف  **** روح ار  هضور  داد و  ورس  ار  نمچ 

ناشیرپ نیریش  یپ  زا  دندوب  هک  **** ناشیوخ ناکیدزن و  ناراتسرپ و 

دنداتف شیاپ  رد  دنتشگ و  نیمز  **** دنداد هسوب  ار  نیمز  شدندید  وچ 

دندرک هناخ  شتآ  فقو  یناهج  **** دندرک هنارکش  یسب  رکش و  یسب 

دوب نورب  ناورداش  يداش ز  زا  هک  **** دوب نوچ  تفگ  دیاشن  وناب  نیهم 

دبای زاب  یناگدنز  دریمب  **** دبای زاب  یناوج  وک  يریپ  وچ 

یناگدنز شتفرگ  رس  زا  ناهج  **** ینابرهم زا  تفرگ  رب  رد  شرس 

شدای درک  ناوتب  تیب  دص  رد  هک  **** شداد رهم  یشوخلد و  نادنچ  هن 

یهاوخ هچ  ره  نکیم  هک  شدرک  ادف  **** یهاش کلم  يورسخ و  جنگ  ز 

درواین شیور  رب  هتفر  ثیدح  **** درواین شیوم  رد  مرش  جنکش 

يزاب قشع  زا  تسا  نشور  یلیلد  **** يزاس گنرین  ناک  تسناد  یم  وچ 

هدینش یتخل  نارب  نیمیس  نازو  **** هدید دوب  اهناشن  هش  زک  رگد 

تشاد یم  هدیشوپ  ار  دیشروخ  لگ  هب  **** تشاد یم  هدیشوج  یم  رب  مخ  رس 

دریذپ نامرد  ددرگ و  لد  يوق  **** دریذپ نامرف  ات  داد  یم  شلد 

شدرک هزات  نیتسخن  دهع  نامه  **** شدرک هزادنا  یب  ياهشزاون 
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داش ناتبعل  اب  دنک  يزاب  ات  هک  **** داد ودب  ار  تبعل  داتفه  نامه 

یتسرپ تبعل  اب  درب  يزاب  هب  **** یتسد زاب  تبعل  خرچ  هر  رگد 

ار نارتخا  نآ  داد  هیاریپ  هم  ز  **** ار نارتخد  نآ  دید  زاب  نیریش  وچ 

دندرک هشیپ  نیشیپ  رازاب  نامه  **** دندرک هشیدنا  طاشن  وهل و  نامه 

نیبوچ مارهب  زا  ورسخ  نتخیرگ  شخب 34 - 

تسا دیلک  نیرز  نینهآ  يار  هک  **** تسا دیدپ  دمآ  حتف  يار  دیلک 

هب يورسخ  هالک  بلاق  دص  ز  **** هب يوق  يار  نز  ریشمش  دص  ز 

تشک ناوت  هد  ات  یکی  يریشمش  هب  **** تشپ ینکشب  ار  يرگشل  ییارب 

يامرفراک ار  ناهج  دش  ورسخ  هک  **** يار يوق  مارهب  تشگ  هگآ  وچ 

يار نوچ  دروآ  تسدب  **** تشاد يورسخ  جات  يادوس  شرس 
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تشاد يوق 

درک هبت  ار  زمره  مشچ  ورسخ  هک  **** درک هر  عبط  رب  شتمهت  نیاک  رگد 

رون درب  یبوقعی  مشچ  زا  قارف  **** رود دوش  فسوی  نوچ  هک  هگآ  دوبن 

تشز ار  بوخ  شقن  درک  ناشیارب  **** تشونب هدیشوپ  يا  همان  سک  رهب 

دیاشن ار  یهاشداپ  شکردپ  **** دیاین يرادناهج  كدوک  نیزک 

ردارب دص  نوخ  رت ز  یمارگ  **** رذآ گنرمه  یم  هعرج  کی  وا  رب 

يدورس دراد  رتسود  یکلم  ز  **** يدور گناب  رب  يروشک  دشخبب 

دنادن دب  کین و  چیه  یماخ  ز  **** دنادن دوخ  راکب  هر  یمرگ  ز 

تسغامد رد  نیریش  روش  شزونه  **** تسغاد مرگ  يزابقشع  زا  زونه 

دیباین رگید  رس  دش  رس  نوچ  هک  **** دیباتب رس  نکفارس  خوش  نیزا 

میزاس دنچ  شتآ  بآ و  اب  نینچ  **** میزاس دنب  ار  وا  هک  رتهب  نامه 

دریمب وا  درم  ردپ  نوچ  هنرگو  **** دریذپ يدنپ  ام  دنب  زک  رگم 

ریش نوچ  دنت  مدیسر  نم  کنیا  هک  **** ریشمش هب  ار  شهار  دیریگ  امش 

هاش رب  دروآ  نورب  ار  تیعر  **** هاوخ نیک  ریش  نآ  نینچ  يریبدت  هب 

دید یم  هتشگرب  دوخ  زار  تیعر  **** دید یم  هتشگرس  ار  تخب  هشنهش 

تشاد یم  روک  ار  نانمشد  يروک  هب  **** تشاد یم  روزرپ  ار  لابقا  رزب 

دروآ رب  الیتسا  تسد  تیعر  **** دروآ رس  رد  رگشل  مصخ  ات  نینچ 

زیدبش تشپ  رب  دش  تخت  يور  ز  **** زیورپ تشگ  زجاع  وچ  یتشپ  یب  ز 

دوب هب  جات  زک  نایم  زا  درب  يرس  **** دوب هرگ  ار  وا  جات  هک  اغوغ  نآ  رد 

دنام رگد  يوجناهج  رب  ار  ناهج  **** دنام روجات  یب  ار  جات  ینایک 
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مارهب ریشمش  اب  تخیر  میاق  هب  **** مایا ياهیزاب  هشنهاش ز  وچ 

زیگنا هش  شداد  دش  هک  هناخ  رهب  **** زیرنوخ عطن  نیا  فالخ  جنرطش  هب 

هاگنب دروآ  ناگیابرذآ  هب  **** هار یب  هار و  ناتسد  گنرین و  دص  هب 

لد رد  هناختب  نآ  قشع  هناغم  **** لزنم درک  ناقوم  يوس  اجنآ  زو 

هاگراکش رد  نیریش  ورسخ و  ندیسر  مهب  شخب 35 - 

يوج ناهج  ارحص  نآ  رد  دش  یم  نوچ  هک  **** يوگنخس هدید  ناهج  دیوگ  نینچ 

نیریش درگ  دمآ  رب  **** وس ره  دز ز  یم  رکش  نوچ  يراکش 
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وس رگد  زا 

زور نآ  دمآ  نوریب  دیص  مزع  هب  **** زورفا لد  نآ  شامج  نارای  اب  هک 

دندرک زاورپ  رگیدکی  دیص  هب  **** دندروخ زاب  اجکی  هب  نکفادیص  ود 

هناشن هدرک  رگیدکی  رهب  ز  **** هناوج ورس  نوچ  زادنا  ریت  ود 

هدنام رود  نارای  زردنا  قشع  هب  **** هدنام رومخم  دوخ  قشع  زا  رای  ود 

هداد جارات  ار  جات  دص  یکی  **** هداد جات  یهاش  تسد  ار  یکی 

هدیمد لبنس  لگ  درگ  ار  یکی  **** هدیشک رب  لگ  زا  لبنس  ار  یکی 

شود رب  هدنکفا  دنمک  نیگشم  یکی  **** شوگ رب  هتسب  ربنع  لوغرم  یکی 

هتسب قوط  بغبغ  ار ز  هم  یکی  **** هتسکش ار  هم  دوخ  قوط  زا  یکی 

دنداشگ رگیدکی  مشچ  زا  بآ  هک  **** دنداهن نادنچ  رگیدکی  رب  رظن 

زیدبش درک  یم  رذگ  نوگلگ  زا  هن  **** زیورپ تشگ  یم  ادج  نیریش  زا  هن 

دنتسج زاب  اهناشن  رگیدکی  ز  **** دنتسج زاس  ار  یتسود  قیرط 

كاخ رس  رب  نیز  رس  زا  دنداتف  **** كالاچ ود  نآ  دندینش  مه  مان  وچ 

دنتفرگ رهوگ  رد  کشا  زا  نیمز  **** دنتفرگ رب  رس  یتعاس  هتشذگ 

ار دب  کین و  یتخل  دنتفگ  ورف  **** ار دوخ  دندیسرپب  رت  نییآ  هب 

دندرک هشیپ  يروبص  نتفگ  مک  هب  **** دندرک هشیدنا  دوب  رایسب  نخس 

دنتسشن نیز  گندخ  رب  یغرم  وچ  **** دنتسب غرم  نوچ  نیمز  رب  ار  اوه 

يرانک ره  زا  دیسر  یئوریرپ  **** يراوس دز  رب  فرط  ره  زا  نانع 

نازابقشع جرب  هب  هدرک  نارق  **** نازان دندید  ار  دیشروخ  هم و 

رد لگ  هب  رخ  نوچ  ناشریز  رد  سرف  **** رد لدب  شتآ  ناشقشع  هدنکف 
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تخانشن زاب  نیریش  ار ز  ورسخ  هک  **** تخات یم  هک  سک  ره  دش  هریخ  ناشیا  رد 

نامیلس نآ  تشگ و  سیقلب  نیا  هک  **** ناهنپ دنچ  يروم  دنداد  ربخ 

دندیشک یمرب  فص  ود  ره  درگ  هب  **** دندیسر یم  ون  يرگشل  وس  ره  ز 

هوبنا زا  دیلان  یم  واگ  رب  نیمز  **** هوک هرپ  رب  دش  عمج  رگشل  وچ 

دنب رد  هدنب  ترازه  نم  نوچ  نم  هن  **** دنوادخ ياک  نیریش  تفگ  ورسخ  هب 

ار نیمز  **** يدنم هرهب  ار  نامسآ  تجات  ز 
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يدنلبرس تخت  ریز 

رسکی تسا  رادناهج  صاخ  ناهج  **** روشک تفه  طیسب  رد  هچ  رگا 

هاگرذگ رب  ار  ام  تسه  یقاثو  **** هاش هدیشخب  زا  یکیدزن  نیدب 

دزارف ندرگ  یهر  ددنب  رمک  **** دزاون ار  ام  هش  فیرشت  رگا 

لین رد  هماج  ار  يا  هداتفا  دتف  **** لیپ درذگب  يروم  شرف  رب  رگا 

يریذپ یم  ناج  رگا  میآ  ناج  هب  **** يریذپ یم  نامهم  وچ  اتفگ  کلم 

شسایق زا  نوزفا  تفگ  اهانث  **** شساپس رد  نیریش  دروآ  دوجس 

داد ربخ  شهاش  ندرب  نامهم  ز  **** داتسرف سک  وناب  شیپ  هبسا  ود 

تفای یهشنهاش  ضرغ  بابسا  رب  **** تفای یهگآ  راک  زا  وچ  وناب  نیهم 

باتهم دیشروخ و  رب  دناشفا  راثن  **** بابسا لزن و  اب  دش  لابقتسا  هب 

یخاش سودرف  نآ  زا  دوب  یبوط  هک  **** یخاک هب  ار  ورسخ  دروآ  دورف 

يزارد یخارف و  شنادیم  ود  **** يزارفرس شرهپس  رب  یئارس 

ناهاش مسر  دشاب  هک  یلزن  نانچ  **** ناهاوخ رذع  تسدب  شداتسرف 

درک شوختسد  شباسح  رد  ناوتب  هک  **** درک شکشیپ  هنیزخ  شنادنچ  هن 

نیریش رازاب  يدش  نیریش  ناج  وچ  **** نیریش راک  رد  نامز  ره  ار  کلم 

ار نیریش  وناب  نیهم  نداد  دنگوس  زردنا و  شخب 36 - 

دزیخ كاپ  دزیخ  هناد  رگ  لگ  ز  **** دزیر كاپ  لگ  رد  هناد  ناقهد  وچ 

كاخ نماد  رد  دوش  هدولآ  یک  **** كاپ مدرم  دراد  كاپ  رهوگ  وچ 

تشاد ربخ  نیریش  ورسخ و  لاح  ز  **** تشاد رهگ  رد  یکاپ  هک  وناب  نیهم 

شتآ كاشاخ و  مهب  دزاس  نوچ  هک  **** شکلد رای  ود  نازا  دیشیدنا  رد 
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دنوادخ نابوخ  همه  رب  نم  رب  هن  **** دنزرف هنازرف  ياک  تفگ  نیریش  هب 

یهام هب  ات  هم  زو  وت  يوم  یکی  **** یهاش کلم  دص  وت و  زان  یکی 

وت هیاریپ  هلمج  زا  حالص  **** وت هیاس  شات  هجاوخ  تداعس 

هدومزآان هانپ  رد  تلامج  **** یئانشور تلامج  زا  ار  ناهج 

هدومزآان ناهج  کین  دب و  **** هدوسبان يرهم  هب  رس  یجنگ  وت 

ندوس توقای  ندیدزد و  رد  هب  **** ندومن دناد  اه  گنرین  ناهج 

ریبدت يار و  دراد  وت  دنویپ  هب  **** ریگناهج نیاک  دیآ  لد  رد  منانچ 

هداتفا فرگش  سب  يراکش  **** تست هدادلد  ناهج  بحاص  نیا  رگ 
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تست

شبیرف رب  يراد  شوگ  منیب  هن  **** شبیکشان ینیب  هچرگ  نکیلو 

یناگی ار  نیریش  ياولح  دروخ  **** ینابز نیریش  رس  زک  دیابن 

شیپ ارف  دریگ  يرگید  ياوه  **** شیوخ هدولآ  ارت  دنام  ورف 

شرونت رد  یتفین  نان  زا  شیپ  هک  **** شرون دیشروخ  خر  اب  يز  نانچ 

دنیوم ریجنز  بل و  رکش  همه  **** دنیوربوخ شرازه  هد  مدینش 

ددنب رهم  نوچ  یلگ  رد  یئوگ  هچ  **** ددنخب اهلگ  همه  ناز  نوچ  شلد 

دباتنرب ندیرخ  رهوگ  زا  رس  **** دباین رهوگ  رب  تسد  رگ  یلب 

تمامت ینییآ  هب  دهاوخ  نم  ز  **** تمانکین دهع و  کین  دنیب  وچ 

ددرگ وت  رب  یئاشداپ  ار  ناهج  **** ددرگ وت  رب  یئاسراپ  ار  کلف 

یشاب كایرت  وا  رهز  ياج  هب  **** یشاب كاپ  دوخ  رهوگ  رد  وت  وچ 

دبای تسم  مه  لفاغ و  مه  ارت  **** دبای تسد  وت  رب  قشع  رد  رگ  و 

يدرگ روهشم  ناهج  رد  یتشز  هب  **** يدرگ رود  یمانکین  زا  سیو  وچ 

میبایسارفا تسا  ورسخیک  رگ  و  **** میباتفآ زین  ام  تسهام  وا  رگ 

دشابن يدرمناوج  شک  هب  نآ  نز  **** دشابن يدرم  ندش  نادرم  سپ 

دنتفرگرب وب  نوچ  دندنکفیب  **** دنتفرگ رتو  زغن  هک  ار  لگ  اسب 

دندیشچ نوچ  شدنتخیر  هعرج  هب  **** دندیشک رغاس  رد  هک  هداب  اسب 

يزابقشع زا  تسهب  یئوشانز  **** يزارفرس تقو  هک  یناد  دوخ  وت 

شوگ رد  هقلح  نوچ  ار  دنپ  نآ  داهن  **** شون نوچ  دنپ  نآ  درک  شوگ  نیریش  وچ 

دوب نامه  رطاخ  رد  زین  ار  وا  هک  **** دوب ناتسادمه  نخس  نآ  اب  شلد 
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دنوادخ یتیگ  همان  نشور  هب  **** دنگوس دروخ  نشور  گنروا  تفه  هب 

شلالح تفج  رگم  دش  مهاوخن  **** شلامج قشع  زا  میرگ  نوخ  رگ  هک 

يراوتسا ار  شلد  دمآ  دیدپ  **** يراوخ دنگوس  نآ  دید  وناب  وچ 

خاتسگ خاتسگ  کلم  اب  دنیشن  **** خاک رد  نادیم و  رد  هک  شداد  اضر 

دیوگ هچنآ  دیوگ  عمج  نایم  **** دیوجن یئاهنت  هکنآ  طرش  هب 

باشوخ يولول  رب  یلعل  دش  یلط  **** بات ناهج  حبص  زک  هنیزور  رگد 

دیهان سیجرب و  رب  دنکفا  نانع  **** دیشروخ هاگرکشل  يراد ز  كزی 

کی نامه 
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هدرک زاغآ  يرگ  مجنا  نامه  **** هدرک زاس  نیک  ار  صخش 

رس رد  بوشآ  دندش  نیریش  يوس  **** رتخد داتفه  نآ  هدام  ریش  وچ 

يراوس متسر  نتخادنا  ریت  هب  **** يرایدنفسا یکی  ره  يدرم  هب 

دندوبر نودرگ  ربنچ  زا  يوگ  هک  **** دندوب كالاچ  نانچ  دوخ  ناگوچ  هب 

دنتسشن نیز  گندخ  رب  يورس  وچ  **** دنتسب ورس  ردنا  شکرت  گندخ 

هاش تمدخ  يوس  دنتشگ  ناور  **** هام رب  دنتشه  ورف  عقرب  همه 

داد ناشراک  رد  لد  هراکنآ  هش  **** داد ناشراب  هش  بجاح  دش  نورب 

تسار بناج  رب  دوخ  شیپ  شدناشن  **** تساخرب ار و  نیریش  درک  شزاون 

دنق زا  رپ  يرهش  رکش  رپ  یئارس  **** دنبلد خوش و  یناتب  قحلا  دید ؟ هچ 

دنراد هرهب  يراوس  زا  نادیم  هب  **** دنراد هرهز  روز و  هک  لفاغ  نآ  زو 

ناباتش دش  نادیم  يوس  تهزن  هب  **** ناباقن نیکشم  نآ  ضرع  رهب  ز 

دندیرپ یم  يداش  نایوریرپ ز  **** دندیسر نادیم  هگ  يزاب  رد  وچ 

یباقع یکبک  ره  دمآ ز  دیدپ  **** یباتفآ نوچ  یهم  ره  دش  ناور 

زاب ار  دیص  دنتخاف و  ار  نمچ  **** زاسمد ناغرم  نآ  هک  دید  ورسخ  وچ 

میزاب يوگ  ینامز  هنهپ  نیا  رب  **** میزات شخر  ات  نیه  تفگ  نیریش  هب 

دندنکف نادیم  رد  روش  نافرگش  **** دندنکف ناگوچ  رد  يوگ  ار  کلم 

هام رب  هدوس  لدنص  دیب  ناز  نیمز  **** هار همه  ناتسد  یب  هتشگ  ناگوچ  ز 

دیشروخ يوگ  نابیرگ  رد  یتسکش  **** دیب ار  داب  يدرب  هک  یئوگ  رهب 

شناربنامرف هش و  وس  رگید  ز  **** شنارتخا دوب و  هام  وسکی  ز 

دندوبر یم  تراغ  زاب  ورذت و  **** دندومن یم  يزاب  ریش  نزوگ و 
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هاش هگ  يداد و  ورگ  نیریش  یهگ  **** هام هگ  يوگ و  يدرب  دیشروخ  یهگ 

دنتفرگ رد  نادیم  درگ  یفاوط  **** دنتفرگرب ناگوچ  يوگ و  زا  ماک  وچ 

نالوج دندرک  یمه  بش  زور و  وچ  **** نادیم درک  نوگلگ  هب  زیدبش و  هب 

دنداشگ نالوج  نتخادنا  دیص  هب  **** دنداشگ نار  ارحص  يوس  اجنآ  زو 

دندنچ هک  دیآ  باسح  رد  شدح  هک  **** دندنکف نوگانوگ  دیص  نادنچ  هن 

هدرک ناتسین  **** ینینزان ره  اه  هزین  مخز  هب 
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ینیمز ناروگ  رب 

يرازغرم وهآ  هداد ز  ورف  **** يراوس نوتاخ  ره  ریت  كون  هب 

يراوس کباچ  رد  هدنام  یتفگش  **** يراکش ناریش  هدام  ناز  کلم 

یئاهدژا ریجخن  هاگ  يوعد  هب  **** یئامه نادیم  رد  دوب  کی  ره  هک 

یناغمرا درآ  هچ  شدیص  نآ  زک  **** یناهن نیریش  رد  دید  یم  کلم 

هاش ندنکفا  دیص  هب  دش  ادیپ  هک  **** هاگان دید  وهآ  مشچ  نیرس و 

هتفرگ يریش  يوهآ  ياجب  **** هتفرگ يریشمش  تسم  یلازغ 

ریجخن تشگ  ورسخ  وچ  يریگناهج  **** ریگناهج زا  درپ  ریجخن  نآ  زا 

غاز هیس  دمآ  غاب  هب  ندیچ  لگ  هب  **** غاب زا  تخیرگب  کلف  سواط  وچ 

هتسشن رب  ناگنر  غاز  رپ  هب  **** هتسسگ ناسواط  هولج  زا  دندش 

دنتفخ زور  ات  یگدنام  جنر  ز  **** دنتفهن خر  اهنایشآ  رد  همه 

دندیشک رب  فص  کلم  هاگرد  هب  **** دندیود ناسوب  ناتسآ  زور  رگد 

دندرک زاس  ندرک  ریجخن  نامه  **** دندرک زاغآ  يوگ  ناگوچ و  نامه 

فرح کی  دندنکفین  تفرح  نیزو  **** فرص دوخ  رمع  یهام  دندرک  نیرد 

راک رب  هتکن  کی  دنک  نیریش  اب  هک  **** رایسب درک  یم  بلط  تصرف  کلم 

شدیلک دب  فقوت  دنب  رد  هک  **** شدیدپ وا  اب  یتصرف  دماین 

تشگ یم  زاورپ  یب  قشع  يامه  **** تشگ یم  زاب  بل  رکش  ناک  هگنابش 

هاگ رظن  ار  تلود  مشچ  تلامج  **** هاش ناوکین  رب  ياک  تفگ  هشنهش 

زوریپ هزوریپ  دبنگ  زا  میوش  **** زور لوا  نادادماب ز  ات  ایب 

میریگ هشیپ  يداش  میزاس و  برط  **** میریگ هشیدنا  طاشن  میرآ و  یم 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


ریس نهک  نارود  نمیا ز  میا  هن  **** رید نیا  رد  نیگمغ  رگا  میداش  رگا 

رامیت يداش ز  هب و  مغ  زا  طاشن  **** راچان رید  نیز  ندش  دیاب  یم  وچ 

شوخبش درک  داد و  هسوب  ار  نیمز  **** شویرپ نآ  مشچ  رب  تشگنا  داهن 

زور دوش  یک  ادرف  هک  ترکف  نیرد  **** زورفا بش  هام  هدعو  رب  کلم 

نیریش ورسخ و  شیع  راهب و  تفص  شخب 37 - 

یناوج خیب  دشک  رب  هزبس  ز  **** ینامسآ شوپ  زبس  ریپ  وچ 

رازلگ خرس  درآ  رد  يزبسرس  هب  **** راب رگد  ار  ناریپ  ار و  ناناوج 

درآ رب  یسواط  رپ  هشفنب  **** درآ رب  یسواک  تخت  لگ  زا  لگ 

اغرم اسب 
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ددرگ هزات  ناک  نهک  قشع  اسب  **** ددرگ هزاوآ  قشع  هک 

ون یمرخ  دهع  درک  یم  ناهج  **** ورسخ ناج  نیریش  هب  دش  مرخ  وچ 

تسوپ یمرخ  زا  دیرد  رب  اهلگ  هب  **** تسود یمرخ  راهب و  مرخ  زا  وچ 

دز یم  غاز  رب  هتخاف  هاپس  **** دز یم  غاب  رد  ملع  يداش  زا  لگ 

تسم لگ  خرس  رامخ و  رد  هشفنب  **** تسد رد  ماج  سگرن  یقاس و  نمس 

ار ناگداتفا  راک  هداد  رد  الص  **** ار ناگدام  هداشگ  عقرب  ابص 

یشوگ لیپ  یمشچ  واگ  رب  هدز  **** یشورخ وس  ره  هتخیگنا  لامش 

هتشگ شوگ  نزرم  دهم  قیاقش  **** هتشگ شوپ  قیاقش  عطن  نیمز 

هدیرد نهاریپ  هلال  قشع  ز  **** هدیشک تماق  نمچ  زا  ورس  یهس 

شوگ انب  ار  نیرسن  داب  هداشگ  **** شود رب  هدنکفا  فلز  بات  هشفنب 

يوم رد  هناش  هفوکش  نافرگش  **** يور رب  تسد  نیحایر  ناسورع 

هتسب دیراورم  هب  ار  درمز  **** هتسسگ اهرهوگ  هزبس  رب  اوه 

اهینتسر نوریب  هدروآ  فان  ز  **** اه ینتسبآ  كاخ  فان  هدومن 

يزاب هب  ردام  اب  هزبس  درگب  **** يزاونلد زا  تسم  ریش  لازغ 

هدناشن رپ  ناورذت  رد  نیحایر  **** هدناشف رپ  نیحایر  رب  ناورذت 

يراثن فک  رب  یلگ  ره  هتفرگ  **** يراهب ون  هتفکش  یخاش  رهز 

جارات هداد  ار  ناقشاع  بیکش  **** جارد ياوآ  لبلب و  ياون 

يزاب قشع  یب  اطخ  دشاب  اطخ  **** يزاون قشاع  نیدب  یلصف  نینچ 

زورفا لد  داش و  یهگ  تهزن  رهب  **** زور بش و  نیریش و  ورسخ و  نامارخ 

يراسهوک رد  لگ  دندیچ  یهگ  **** يرازغرم رد  یم  دندروخ  یهگ 
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تسمرس زور  نآ  دندمآ  دورهش  هب  **** تسد رد  هداب  نیحایر  رب  نیحایر 

دنتسشن رگشمار  دور و  کناب  هب  **** دنتسب دورهش  بل  رب  تبینج 

دنق ین  هدرک  ار  دورهش  ین  **** دنخرکش نیریش  ياهتوالح 

ار فدص  یناسین  ناراب  زا  هک  **** ار فرط  نآ  شیبوخ  قنور ز  نامه 

شزیخ دهش  لعل  نابرق ز  رکش  **** شزیبکشم دعج  نازرا ز  ریبع 

دزربط ناغفا  دش  ناتسزوخ  هب  **** دز رکش  رب  شدهش  هک  هدنخ  سب  زا 

یهاپس فیرشت  هداد  نبلگ  هب  **** یهاش ناوید  زا  شورس  نوچ  دق 

نادند هب  **** هراظن هدرک  شسگرن  رب  لگ  وچ 
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هراپ هراپ  ار  دوخ  هدرک 

شوگ نب  زا  شوگ  انب  نآ  مالغ  **** شود يدز  لگ  رب  یگجاوخ  زک  نمس 

هاگمزب رد  ورسخ  نتشکریش  شخب 38 - 

يزورف لد  نیریش  وچ  شهاگرظن  **** يزور درک  اشامت  مزع  کلم 

دشاب هاگ  اشامت  یئاج  همه  **** دشاب هاوخلد  نانچ  ناک  ار  یسک 

یهایگ يو  زا  تسرن  نسوس  زج  هک  **** یهاگمارآ دنتفای  هزبس  ز 

دندرک ياپ  رب  هگراب  ار  کلم  **** دندرک ياج  یتشهب  نحص  نآ  رد 

هام نمرخ  درگ  راوایرث  **** هاگرخ درگ  نامالغ  نازینک و 

ياپ کی  هب  يرود  هتخیوآ  رود  ز  **** ياج کی  هب  نیریش  ورسخ و  هتسشن 

یقاب شیع  نیا  داب  تفگ  هدنخ  هب  **** یقاس تسد  زا  لعل  ياهیحارص 

هتشگ تسمرس  یمود  نیز  هشنهش  **** هتشگ تسدمه  یقشاع  بارش و 

درگ اوه  رب  دز  یم  لابند  زا  هک  **** درورپ هشیب  يریش  دنت  دمآ  رب 

داتفا رب  رگیدکی  هب  رگشل  وز  و  **** داتفا رد  هگرگشل  هب  ناتسم  دب  وچ 

گنهآ ورسخ  يوس  درک  يدنت  هب  **** گنت هگراب  درگ  هب  دمآ  زارف 

ریشمش عرد و  یب  نهریپ  اتکی  هب  **** ریش رب  دروآ  باتش  یتسم  زا  هش 

شوه دش  ریش  زک  دز  ریش  رب  نانچ  **** شوگانب ات  یتشم  درک  شک  نامک 

ندیشک نوریب  شتسوپ  ندرگ  ز  **** ندیرب رس  هگنآ  سپ  شدومرف  هب 

تسد رد  غیت  ناش  هگمزب  رد  دوب  **** تسویپ هک  دش  ناهاش  مسر  سپ  ناز  و 

زیخ نارگ  دشاب  کلم  دوب و  کلم  **** زیورپ دوب  رکیپ  ریش  هچ  رگا 

يریگ ریش  دمآ  یتسم  مان  هک  **** يریلد نآ  ریش  اب  درک  یتسم  ز 
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هام نآ  تفای  یسوب  تسد  لاجم  **** هاش ندنکفا  ریش  زیوآ  تسد  هب 

درک رکش  رپ  ار  هش  تسد  هسوب  ز  **** درک رت  بالج  نوچ  هسوب  زا  ناهد 

تسد رد  هن  دیاب  ناهد  رد  رکش  هک  **** تسکشب رهم  رکش  گنت  رب  کلم 

تسا نیا  هسوب  ياج  هک  شداد  ناشن  **** تسا نیبگنا  نیا  تفگ  دیسوب و  شبل 

ماغیپ درب  نیریش  هب  ورسخ  زا  هک  **** ماج نیرکش  نآ  دوب  کیپ  نیتسخن 

شنیتسخن ناج  دشن  **** شون رگد  ماج  دص  درک  هچ  رگا 
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شومارف

شیب اهب  دراد  رگد  ماج  دص  ز  **** شیپ دروآ  ماج  حدق  لواک  ییم 

دشاب زیمآدرد  ماج  رخآ  هب  **** دشاب زیخ  یفاص  ماج  لوا  یم 

شیوب رازلگ  دص  دشاب ز  نوزف  **** شیوج فرط  درآ  رب  لواک  یلگ 

ار فص  رایسب  دنکشب  ؤلؤل  ز  **** ار فدص  دشاب  مکش  لواک  يرد 

دراد شوج  رس  رتشیب  توالح  **** دراد شون  معط  هک  يدروخ  رهز 

دندیشک تمحز  زا  هتسویپ  نانع  **** دندیشچ تبرش  نانچ  نوچ  قشاع  ود 

يدنتفاتشب مهب  یم  ریش و  وچ  **** يدنتفای یلاخ  ياج  مدکی  وچ 

دبای تسم  ار  نابساپ  هگنآ  سپ  **** دبای تسد  رهوگ  هب  وک  يدزد  وچ 

يدنتشاک ناحیر  مشچ  رگید  هب  **** يدنتشاد نمشد  ساپ  یمشچ  هب 

لیجعت هب  هسوب  یکی  يدندوبر  **** لیم ار  مصخ  يدیشک  رد  تصرف  وچ 

راب ار  غرمیس  شبل  رب  يدوبن  **** رایشه يدوب و  نیگمرش  ات  منص 

یتشگ تسدمه  کلم  اب  هسوب  هب  **** یتشگ تسم  یم  زا  هک  تعاس  نآ  رد 

شوپ ناینرپ  ار  شمقاق  يدرک  هک  **** شوغآ رد  هش  يدیشک  شگنت  نانچ 

يدیمد رب  هشفنب  لگ  گرب  ز  **** يدیشک رد  شلین  زاگ  زک  سب  ز 

هاگرذگ دمآ  دوبک  دوخ  ار  هم  هک  **** هام رب  شاهیدوبک  نآ  مرش  ز 

يدوب تسد  رب  لگ  وچ  شبادیپس  **** يدوب تسمرس  رگا  رایشه  رگا 

نارتخد روپاش و  نیریش و  ورسخ و  نتفگ  هناسفا  شخب 39 - 

زورفا بش  باتهم  هب  نشور  ناهج  **** زور زا  رتنشور  یبش  هدنز  ورف 

شغارچ دناشنب  هک  يداب  نآ  هن  **** شغامد رد  احیسم  داب  یبش 
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دوب ناهن  يورد  یگدنز  بآ  هک  **** دوب ناشن  کی  بش  نآ  رد  یکیرات  ز 

يراد هدرپ  دشاب  هک  تمصع  نآ  زج  **** يرامع نوگبش  نآ  رب  هن  يداوس 

هدومن نادند  ار  حبص  هراتس  **** هدودز ناج  نیبج  زا  درگ  ابص 

یئوگ داز  ردام  بش ز  نآ  دارم  **** یئوج دوصقم  رد  زا  دوب  یبش 

نتسب دیراورم  هب  هم  وس  نآ  زو  **** نتسسگ رهوگ  رد  هرهز  وس  نیزا 

راو فدص  ندوس  هیلاغ  رد  اوه  **** راورخ هب  ندومیپ  کشم  رد  نیمز 

كاخ هفان  هتشگ  زیمآریبع  **** كانبرط داب  یناشفا  کشم  ز 

دوع هتخاس  ار  اوه  **** يراهب داب  زا  ملاع  غامد 
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يرامق

هتفرگ رب  یفصن  هتفه  کی  هم  **** هتفرگ رد  ار  بش  هرهز  عامس 

هتشگ صاقر  قفا  رب  دراطع  **** هتشگ صاخ  یمیدن  رب  ایرث 

زیوآ بش  غرم  رد  هتسب  اهسرج  **** زیخ بش  ناغرم  ینابنج  سرج 

شیوخ هناخ  رد  هدش  برطم  همه  **** شیوخ هناد  طاشن  زا  ماد  دد و 

دندوب زاسمد  بش  زاس  اب  همه  **** دندوب زاوآ  فلتخم  هچ  رگا 

هتسب دیشمج  هلبق  ردنا  لد  **** هتسشن نودیرفا  تخت  رب  کلم 

شغارچ عمش و  زا  هداد  تغارف  **** شغامد رد  نیریش  يور  غورف 

نیریش هب  ورسخ  زا  هدروآ  مایپ  **** نیحایر يوب  هزبس و  میسن 

؟ ندیمد یئوب  رت  باداش  نیزو  ****؟ ندیسر دهاوخ  یبش  رتشوخ  نیزک 

مینیب رون  رد  ات  میرون  رگا  **** مینیب رود  زا  لاصو  نیدنچ  ارچ 

دشوپ دنچ  رب  نم  هب  دشوج  رگ  و  **** دشوجن نوچ  تنوخ  مینوخ  رگ  و 

میدنبن رد  نوچ  نان  مرگ  يرونت  **** میدنخن شوخ  نوچ  لدتعم  یئاوه 

يراکش دیآ  مادب  تعاس  ره  هن  **** يراهب دیور  ون  يزور ز  ره  هن 

دشاب هدرک  هدرک  راک  کش  یب  هک  **** دشاب هدروخ  يزور  هک  هب  نآ  لقع  هب 

دندروخ شناغرم  یهام و  يدید  وچ  **** دندرب دایص  یپ  زک  نان  اسب 

دوب ارت  يزور  مدرک و  نم  بلط  **** دوب اغد  هبور  نوچ  گرگ  دز  لثم 

تفر یم  هار  زا  باتفآ  نآ  هام  وچ  **** تفر یم  هام  نآ  اب  هک  ترکف  نیزا 

تشاد یم  دنگوس  رس  رب  شتشرف  **** تشاد یم  دنبرد  ار  وید  هر  رگد 

هداتسیا ياپ  رب  دنچ  یقاشو  **** هداهن هشنخاش  تخت  وس  نیزا 
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روجنگ دروآ  داب  جنگ  شیپ  وچ  **** روپاش هاش  تخت  شیپ  تمدخ  هب 

ناتسپ ران  هد  وا  درگ  هتسشن  **** ناتسرپ تب  باتفآ  وس  ناز  و 

الیمه زانکلف و  شون و  بجع  **** الاب ورس  لیهس  سیگنرف و 

داشلد کلم و  رهوگ  نوتاخ و  نتخ  **** دازیرپ كرت و  نمس  نویامه و 

هدرک رانلگ  نوچ  يور  یلعل  ز  **** هدرک راک  رب  ار  لعل  بالگ و 

تشادرب شیوخ  قاثو  هار  درخ  **** تشادرب شیپ  زا  مرش  ناوخ  یتسم  وچ 

یناتساد تبون  هب  دیوگ  ورف  **** یناتسلد ره  ات  دومرف  کلم 

بصق ناراد  لعل  هتسشن 
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شوگ رب  لعل  هتسب  هام  رب  بصق  **** شوپ

زادنا تسار  نیب و  کیراب  همه  **** زاس نامک  وربا  زا  ریت و  هزمغ  ز 

هداهن یگنت  رکش  رب  نیریش  ز  **** هداشگ یگنت  یکی  ره  رکش  ز 

نتساوخ شزرمآ  شخب 4 - 

یتشون ام  رب  يا  همان  تقیثو  **** یتشرس ار  ام  لگ  نوچ  ایادخ 

يدرک ضرف  رب  دوخ  هب  نآ  يازج  **** يدرک ضرع  دوخ  تمدخ  رب  ام  هب 

میناوت ات  تمدخ  میرازگب  هک  **** مینآ دنبرد  دوخ  فعض  اب  ام  وچ 

يراذگ عیاض  اجک  ار  نافیعض  **** يراد هک  اه  تیانع  نادنچ  اب  وت 

خاتسگ درک  ار  ام  وت  ياه  مرک  **** خاش رد  خاش  ياهدیما  نیدب 

میشارت یگنر  وت  راوید  زا  هک  **** میشاب كاخ  نیمادک  ام  هنرگ  و 

میبای قیفوت  تندرک  تمدخ  هب  **** میباتب دوخ  زا  يور  هک  هد  یصالخ 

دیاشب ار  تزع  ناورداش  هک  **** دیان هتسیاش  یتمدخ  دوخ  ام  ز 

تسا ریزگان  ار  ناگدنب  تمدخ  ز  **** تسا ریگ  هشوگ  نامیگدنب  نوچ  یلو 

ندیشک رس  درای  هک  تنامرف  ز  **** ندیشک رد  طخ  ام  هب  یهاوخ  رگا 

دوس دوب  ار  ام  نایز  دوبن  ارت  **** دونشخ كاخ  یتشم  يدرگ ز  رگ  و 

یئوم راذگم  ورف  شیاشخب  ز  **** یئوه مینامام و  هک  تعاس  نآ  رد 

ار ام  شیوخ  ياقل  نک  تمارک  **** ار ام  شیوخ  ياطع  زا  زرمایب 

تست هناورپ  ملد  یعمش  نیدب  **** تست هناد  مزغم  هک  مکاخ  نآ  نم 

يدیزگ رب  شنیرفاز  ملضف  هب  **** يدیرفآ مکاخ  لواک ز  یئوت 

زومآ رد  مرکش  میداد  تمعن  وچ  **** زورفارب ممشچ  یتخورفا  يور  وچ 
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مراک شومرف  نکم  یناسآ  رد  **** مراد ياپ  ات  هد  ربص  یتخس  هب 

مشیپ تلفغ ز  عقرب  نکفارب  **** مشیوخ ياهتمکح  هب  نک  اسانش 

ناتسم زاب  رخآ  يداد  لوا  وچ  **** ناتسم زاورپ  نم  ار ز  تیاده 

مدرک شیوخ  عیفش  ار  تلاجخ  **** مدرک شیب  دح  زا  هک  يریصقت  هب 

دتفا مرایسب  نیزک  شک  رد  ملق  **** دتفا مراتفگ  رد  هک  يوهس  رهب 

راخود داتفه و  لگ و  هرکی  نآ  زا  **** راجنه ود  داتفهب و  مراد  یهر 

نآ تسه  هک  **** يرامع شک  هر  نآ  رد  ار  مدیقع 
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يراگتسر هار  هار 

مناوخ هک  یفرح  ره  يدوصقم ز  وت  **** مناد هک  یشقن  ره  میوج ز  ار  وت 

تسد منز  یم  یلها  لهاان و  رهب  **** تسویپ هکنیا  تست  ینادرگرس  ز 

يامنب هار  متشگ  هوای  هر  زا  رگ  **** ياپ متشادرب  تتمدخ  مزعب 

منادن مریم  هیداب  رد  رگا  **** مناج تسا  دروآ  هبعک  رب  تین 

تسا هناهب  رگیدنا  تست و  رب  مرک  **** تسا هنایم  ردناک  يدب  کین و  رهب 

يدنار يدادرپ و  لاب و  ار  یکی  **** يدناوخ یتسکشب و  ياپ  ار  یکی 

ممان هچ  نالوبقم  نامورحم و  ز  **** ممادک نیکسم  نم  ات  منادن 

متسه هک  یعون  رهب  مزرمایب  **** متسرپ تب  رگ  مراد و  نید  رگا 

راک نم  لعف  اب  نکم  دوخ  لدع  هب  **** رای ارم  یلضف  نک  شیوخ  لضف  هب 

وزارت مه  دشاب  وت  لدع  اب  هک  **** وزاب روز  نآ  نم  لعف  درادن 

تسا شیوخ  ياج  رب  میزاونب  رگا  **** تسا شیب  وت  لضف  نم  لعف  زا  یلب 

ار میدنم  تجاح  راذگم  سکب  **** ار میدنسرخ  نک  صاخ  تمدخ  هب 

دونشخ وت  یشاب  وزک  مشاب  نانچ  **** دوب رد  دوبان و  رد  هک  مراد  نانچ 

یناد وت  دوخ  وت  اب  راک  دتفا  وچ  **** یناهج نیا  راک  هد ز  مغارف 

نم رب  راب  هن  نم  روز  ردقب  **** نم رب  رامیت  ششک  زا  شیب  هنم 

رود نکم  دوخ  ناتساز  ار  مرس  **** رون هد  شیوخ  ضیف  ار ز  مغارچ 

نادرگ رادیب  متلفغ  باوخ  ز  **** نادرگ رایشه  ارم  تسم  لد 

مبالگ دنام  ملگ  دزیر  رگ  هک  **** مباوخ تقو  دیآ  وچ  نابسخ  نانچ 

تداعس رب  مراک  متخ  دشاب  هک  **** تداهش رب  نار  نانچ  ار  منابز 
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راد لدتعم  تعاطب  ار  مجازم  **** راد لد  هدنز  تعانق  رد  ار  منت 

یئاضر نم  رد  نیرفآ  میلست  هب  **** یئاضق ای  یهاوخ  دنار  یمکح  وچ 

نک یفطصم  ياپ  كاخ  زا  شاود  **** نک اود  ار  مدنمدرد  غامد 

رتخد هد  یئارس  هناسفا  شخب 40 - 

درک ناهن  یجنگ  نیمز  رد  تلود  هک  **** درک ناور  بکرم  نیلوا  سیگنرف 

جنگ نآ  درک  زاب  ار  نیمز  **** تشاد ربخ  ینودیرف  تلود  نآ  زا 
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تشادرب

يورس نیئاپ  رد  دوب  يزاب  هب  **** يورذت اتفگ  نتمیس  لیهس 

ریجخن درک  ار  نینزان  ورذت  **** ریگبش هب  نیهاش  یکی  دمآ  دورف 

تفگشب غاب  رد  یلگ  وب  ربنع  هک  **** تفگ نینچ  خساپ  رکش  شون  بجع 

راقنم هب  ار  لگ  نیربنع  نآ  دوبر  **** رازلگ يوس  دمآ  یغرم  یتشهب 

زاب ناهج  زا  مشچ  کی  دوب  ار  ام  هک  **** زانکلف دز  یناتساد  هب  نآ  زا 

یئانشور یمشچ  دنیب ز  هب  ود  **** یئانشآ درک  رگد  یمشچ  ام  هب 

نشلگ زبس  نایم  هتشگ  ناور  **** نشور دوب  یبآ  تفگ  الیمه 

هاگان درک  رت  ناهد  همشچ  نادب  **** هار زا  هنشت  دمآ  رب  يریش  ناوج 

یناهن ناعایب  هاگتراغ  ز  **** یناک دوب  یلعل  تفگ  نویامه 

جات هشوگ  رب  ار  لعل  نآ  داهن  **** جارات هب  یهاش  تلود  دمآ  رد 

زورفا بش  يرد  فدص  زا  تشگ  ادج  **** زورکی تفگ  رب  نمس  كرت  نمس 

شدرک دنویپ  رگد  یتوقای  هب  **** شدرک دنب  یهاش  دقع  رد  کلف 

یهاگ ریجخن  رد  دوب  يزاب  هب  **** یهام تفگ  خریرپ  دازیرپ 

شیوخ ربنچ  رد  ار  هام  نآ  دیشک  **** شیب نامسآ  یباتفآ ز  دمآ  رب 

شوپ بصق  يداشمش  دوب  اهنت  هک  **** شوه رس  زا  تفگ  نینچ  نوتاخ  نتخ 

داشمش ورس و  اجکی  هب  دشاب  شوخ  هک  **** دازآ يورس  هگان  تسویپ  ود  هب 

دنچ کی  دوب  اهنت  زین  هرهز  هک  **** دنبلد کلم  رهوگ  داشگب  نابز 

تسویپ هرهز  رد  يرتشم  نارق  **** تسد ار  لابقا  داشگ  رب  تداعس 

روشنم قشع  زا  درک  هزات  ار  نخس  **** روپاش هب  تبون  نخس  رد  دمآ  وچ 
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ماجنارس دش  وا  نغور  هشنهش  **** ماج رد  دوب  ینیبگنا  نیریش  هک 

منارفعز ناشیا  ياولح  رد  هک  **** منآ نم  تعنص  يزیمآ  گنر  هب 

دازمه ود  ولهپ  ناهج  يا  تنسحا  هک  **** دای يولهپ  رد  ناشدرک  هگنآ  سپ 

دیشخلم دیربم و  رگیدکی  ز  **** دیشخرد نشور  نوچ  ود  ره  ار  ناهج 

درک رکش  رپ  ارحص  کشم و  رپ  اوه  **** درک رذگ  نیریش  بل  رب  نوچ  نخس 

تفج یب  رای  دوب و  قشع  یب  لد  هک  **** تفگ یم  دید و  یم  نیمز  ردنا  مرش  ز 

ردنا دمآ  روپاش  وچ 
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راک هراپ  نآ  درک  هراپ  ار  ملد  **** راک هراچ 

تسا تشبن  رد  وا  تشبن  رس  نیا  ارم  **** تسا هتشبن  رس  هچرگا  قشع  ياضق 

تسابید شقن  میور  شقن  یخرس  ز  **** تسابیز شقن  نیا  يوس  هتشر  رس  وچ 

تسا مالغ  ورسخ  انپ  ورسخیک  هن  **** تسا ماج  لقن و  ورسخ  تسد  زکارم 

داب ربهار  تلود  تخب و  شمیدن  **** داب روجات  وا  هیاس  زا  مرس 

يرازغرم ردنا  دب  يریش  هیس  **** يراب تفگ  ورسخ  هب  دمآ  رود  وچ 

درک نایژ  ریش  ندرگ  رد  نسر  **** درک نایشآ  ریش  هر  رب  ینزوگ 

ریجنز فلز  زا  داهن  رب  ندرگ  هب  **** ریجخن هب  منیریش  هک  مریش  نآ  نم 

مریمب يداب  شزوس  زا  عمش  وچ  **** مریگتسد دشابن  نیریش  رگا 

مبرچ هب  دشاب  نم  يوس  نیریش  وچ  **** مبرح هب  دیآ  نایژ  ریش  رگ  و 

دندوس تسد  دش  یم  هک  یفرح  ره  هب  **** دندوب لها  نارای  سنج و  نافیرح 

كاپ دوش  یلاح  ینز  یتسد  وا  رب  **** كاخ هتخت  نوچ  دوب  مرحم  لد 

تشگ رت  مرن  ورسخ  راک  رد  شلد  **** تشگ رت  مرگ  نیریش  عبط  هر  رگد 

شون نک  شون  ار  نیاک  داد  ورسخ  هب  **** شون رپ  لعل  درک و  هداب  رپ  حدق 

تداب شومرف  همه  نیریش  زج  هب  **** تداب شون  نیریش  ماج  نیک  روخب 

هتفس لعل  هتفسن  لعل  نآ  زا  **** هتفکش مد  ره  يدش  لگ  نوچ  کلم 

دندنخب نیریش  ات  خلت  يرگب  وت  **** ددنب تخر  بش  حدق  يا  تفگ  یهگ 

نادنخم نم  رب  ار  قافآ  دنخم  **** نادند يامنم  رحس  يا  تفگ  یهگ 

زور ات  تخاب  یم  يرتشگنا  رهپس  **** زورفا سلجم  ناتب  نآ  تسدب 

تساوخ يرتشگنا  سورخ  گناب  رب  هک  **** تساخرب حبص  نوچ  يرتشگنا  دربب 
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رهش يوس  ارحص  تحاس  زا  دندش  **** رهب یمرخ  زا  دنتفای  نوچ  ناتب 

دندرکن مک  یگرب  هاک  يداش  ز  **** دندروخن مغ  وج  کی  دندروخ و  ناهج 

گنت هشیش  نوچ  دش  قلخ  رب  ناهج  **** گنس رب  دیشروخ  هشیش  دمآ  وچ 

دنتفرگ رس  رب  اه  هداب  هشیش  وچ  **** دنتفرگ رب  یم  هشیش  هر  رگد 

زا نالد  هشیش  نآ  رب 
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يزاب هشیش  هتشگ  هشیپ  ار  کلف  **** يزاتکرت

دندرک هزات  ار  بش  ناج  ترشع  هب  **** دندرک هزات  ار  برط  ندروخ  یم  هب 

دنتفس هنیشودنرپ  لعل  نامه  **** دنتفگ هنیشود  هناسفا  نامه 

شون یم  درک  یم  بل  شون  دای  هب  **** شوجرپ رای  قشع  ورسخ ز  لد 

راخیب يامرخ  یهز  نیریش  بل  **** رام یب  سواط  یهز  نیگنر  یم 

لگ هتسد  فک  رگد  رب  هتفرگ  **** لمرغاس فک  یکی  رب  هداهن 

تشادرب يوجلد  نتسج  لد  یپ  **** تشادرب يوب  لگ  ناز  دروخ و  یم  نآ  زا 

درک رظن  نیریش  يوس  ینیریش  هب  **** درک رثا  شناج  رد  خلت  بارش 

دنبنابز ار  اهبل  هسوب  زا  دوب  هک  **** دنچ يا  هتکن  وا  اب  تفگ  هزمغ  هب 

خساپ تفای  ار  نتشیوخ  ثیدح  **** خرف ياه  تراشا  هار  زا  مه 

دنتفگ هچنآ  دنتفگ  هزمغ  كون  هب  **** دنتفهن یم  همشرک  رد  اهنخس 

دندرک هشیدنا  نیرد  ار  بش  یسب  **** دندرک هشیپ  ینابساپ  بش  همه 

هتفرگ یپ  ار  یمرخ  حوبص  **** هتفرگ يوخ  ورسخ  يور  یمرگ  ز 

دبای تسد  نوچ  رکش  گنت  نآ  رب  **** دبای تسم  هنوگچ  ار  نیریش  هک 

هناشن رب  دتفا  ورسخ  ریت  هک  **** هنایم رد  تصرف  داتفا  یمن 

زور ات  دوب  یم  شوخ  درک و  یم  برط  **** زورفا لد  رادید  هب  شداش  لد 

دیبرب گربلگ  نوچ  دنکفا  ماتس  **** دیشروخ نوگلگ  بش  زیدبش  رب  وچ 

دنتسشنرب نوگلگ  هب  زیدبش و  هب  **** دنتسب دیص  رد  لد  دیشروخ  هم و 

دور یم و  زا  يرهش  دندرک  انب  **** دورهش يوس  ناقوم  زرم  زا  دندش 

ریجخن دندنکفا  یهام  غرم و  ز  **** ریجنز دنتسب  طش  درگ  رب  یهگ 
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دور یم و  زا  دندرک  شون  رپ  ناهج  **** دورهش باشون  هضرف  رب  یهگ 

روگ وهآ و  زا  تشددندرک  یهت  **** رودنم تشد  يوس  دندنار  یهگ 

دندرک ریجخن  یهگ  ترشع  یهگ  **** دندرک ریبدت  اهزور  ناسنیدب 

تسبرب هلک  مجنا  یئارآرهش  هب  **** تسد رب  دنکفا  شقن  وچ  بش  سورع 

تسارایب سلجم  نتشیوخ  يور  هب  **** تساخرب هلجح  زا  زین  هاش  سورع 

راکیب هاش  سورع و  سلجم  همه  **** رای هدش  وا  اب  رگد  ناسورع 

یکی نیهاش  دح و  یب  رتوبک  **** دوب یکدنا  ماداب  رایسب و  رکش 
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دوب

دنتفرگ یب  ار  یلدشوخ  یپایپ  **** دنتفرگ یم  ورسخ  دای  رب  همه 

دندوبن رغاس  یم و  یب  ینامز  **** دندوبن رگشمار  دور و  یب  یبش 

یناگدنز دشابن  رتشوخ  نیزا  **** یناوج رازلگ و  قوشعم و  یم و 

ندروخ رادلد  فک  زا  لعل  یم  **** ندرک رازلگ  لگ و  ياشامت 

ران رب  هدیچیپ  نوران  تخرد  **** رای ندرگ  رد  اهتسد  لیامح 

نتفرگ ناج  ضبن  تسد  رگید  هب  **** نتفرگ ناناج  نماد  یتسد  هب 

يزاب درن  هسوب  هب  ندرک  یهگ  **** يزاس هراچ  هزمغ  هب  نتسج  یهگ 

شوگانب رب  هشفنب  نتسب  یهگ  **** شوغآ رد  رتراهب  ندروآ  هگ 

نتفگ زادرپ  لد  ياه  مغ  یهگ  **** نتفگ زار  ربلد  شوگ  رد  یهگ 

تسین نامز  کی  زج  بجع  يا  تسه  رگ  و  **** تسین ناهج  رد  دوخ  نیا  تسنیا و  ناهج 

وا ندش  عنام  نیریش و  زا  ورسخ  ندیبلط  دارم  شخب 41 - 

يرای تخب  دومن و  خر  تداعس  **** يراهب ياهبش  هلمج  زا  یبش 

زورفا بش  هام  هتشادرب  حدق  **** زور نوچ  باتهم  زا  نشور  بش  هدش 

دیب هیاس  رد  ناور  هداب  هدش  **** دیشروخ رتنشور ز  باتهم  نآ  رد 

یقارف هودنا  هدرب  اهلد  ز  **** یقاس شوناشون  غرم و  ریفص 

تفگ یم  زاب  تیآ  ریسفت  ابص  **** تفگ یم  زار  لیامش  اب  همامش 

يراهبون هتفکش  يورس  رهز  **** يرانک ره  رب  ناور  يورس  یهس 

هتفرگ فک  رب  ناد  بالگ  یکی  **** هتفرگ فد  رغاس  ياج  رب  یکی 

نیشود باوخ  زا  يرس  ره  دش  نارگ  **** نیشون ماج  زا  تفر  دنچ  يرود  وچ 
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دنتشگ تسدمه  کلم  اب  نتفر  هب  **** دنتشگ تسم  نتسشن  زا  نافیرح 

باوخ رد  هدیچیپ  نابرطم  غامد  **** بات رد  هداتفا  نایقاس  رامخ 

راخ تمحز  یب  یلگ  دز  یم  انب  **** رایغا درگ  یب  یسلجم  ایهم 

درک رت  گنت  ار  وزرآ  راکش  **** درک رذگ  یئابیکش  هار  زا  هش 

مایا تسد  زا  تسر  دروآ و  تسدب  **** مارالد ریگ  هرگ  فلز  رس 

تماد هب  دمآ  غرم  هک  هناد  هدب  **** تمالغ نم  يا  تفگ  دیسوب و  شبل 

ون زا  يزور  تسون و  زا  زور  نونک  **** ور وگ  تفر  نیشیپ  رمع  زا  چنآ  ره 

اجنیا تسیچ  یئوگن  ندرک  رذح  **** اجنیا تسیک  وت  نم و  زج  وت  نم و 

رگا **** شاب ار  زوسلد  نم  تعاس  یکی 
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شاب ار  زورما  يدب  يزور 

دنچ ات  وت  ریصقت  ام و  دیما  **** دنموربان راد  هویم  ناسب 

تسا دور  يوس  ناز  لپ  تسبآ  یبوچ  **** تسا دوبک  گنس  زا  یلوپ  دوخ  رگا 

شیوخ يولهپ  زا  کیل  دشاب و  رگج  **** شیم يولهپ  رد  ار  باصق  گس 

کشخ دنک  ار  ناقهد  غاب  هوشع  هب  **** کشم هلگ  ددنب  هک  اربا  اسب 

یکاخ درک  ار  ناگنشت  ناهد  **** یکانبآ زک  نیمز  هروش  اسب 

نداهن یمان  وا  رب  ینیریش  ز  **** نداهن یماج  رد  رهز  دیاب  هچ 

تفس ناوت  هب  يرت  هب  ار  ولول  هک  **** تفگ ناوت  نوچ  رتولول  كرت  هب 

دیابر شگرگ  دوش  هتخپ  نوچ  هک  **** دیاب دروخ  یتسم  ریش  رد  هرب 

زاب لگنچ  رد  دتف  هش  گنچ  ز  **** زاورپ هب  دیآ  نوچ  هچب  رتوبک 

تسه ینکفاریش  هجنپ  ار  ام  هک  **** تسمرس ریش  نوچ  وشم  هجنپ  رس  هب 

تسا زارد  وزاب  ار  هراچ  دنمک  **** تسا زارف  ندرگ  رگا  هوک  نزوگ 

تسا زین  زیت  کت  ار  هاش  ناکس  **** تسا زیخ  مرگ  نابایب  يوهآ  رگ 

تلام نادرگ  اضق  هد  یتاکز  **** تلاخ فلز و  رب  هرگ  نیدنچ  نزم 

يدنبن رد  یگنت  هب  رگ  دشاب  هچ  **** يدنق راورخ  دص  ناگرزاب  وچ 

راب نک  زاب  یشاب  لین  رد  رگا  **** رادیرخ یبای  ار  شیوخ  لین  وچ 

شداد زاب  دزربط  نوچ  یباوج  **** شداد زاوآ  فطل  هب  خساپ  رکش 

يرادجات اب  دنک  یتخت  مه  هک  **** يرابغ نم  نوچ  زا  دیان  خرف  هک 

منیشنرب يراوس  يزات  اب  هک  **** منیب هن  کباچ  نانچ  ار  دوخ  رخ 

يراکش ریش  اب  ياپ  مرآ  هک  **** يراوس ردنا  فرگش  نادنچ  مین 
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تسنایز ندروخ  رکش  یمرگ  رد  هک  **** تسنآ مدوصقم  منک  يزان  رگا 

دنق ار  هاش  كرابم  رکش  ارم  **** دنچ کی  میئاسآرب  یمرگ  نیز  وچ 

تشاد یم  ساپ  یعفا  هب  ار  درمز  **** تشاد یم  ساملا  قیقع  رب  سپ  نیزو 

دوب نوچ  هک  برای  شلد  ياضاقت  **** دوب نومنهر  ار  یشکرس  رگ  شرس 

راب لگ  خرس  درآ  هک  يراخ  اشوخ  **** راخ نوچ  زیت  یئور  خرس  زا  هدش 

تشاد يدنت  هک  یئوم  رهب 
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ریز رد  تشاد  مقاق  يوم  نارازه  **** ریش نوچ 

ریت نوچ  دنار  یم  فده  رب  همشرک  **** ریگ هرگ  دش  رگ  شیوربا  نامک 

گنر یتشآ  دص  شرد  یگنج  ره  هب  **** گنج تبون  دماک  هزمغ  رد  نانس 

گنر یتشآ  دص  رد  نکم  ظفل  رهب  **** شیر نکم  ار  بل  نیک  هدنخ  رد  کمن 

تسنایم رد  هدرخ  هب  مشوگ  انب  **** تسناهن مشون  رگ  هک  خر  رب  بصق 

شوگ رد  هقلح  هداهن  وس  رگید  ز  **** شوماخ هدرک  بل  هقلح  وس  نیزا 

درک یم  هزات  يرذع  مشچ  رگید  هب  **** درک یم  هزادنا  یب  زان  یمشچ  هب 

تساوخ نآ  رذع  ندرگ  دنادرگ  خر  وچ  **** تسارآ سلجم  وسیگ  دیچیپ  رس  وچ 

تفای لجخ  يزاب  نآ  رد  ار  تورم  **** تفای لد  مرگ  شهاوخ  هب  ار  ورسخ  وچ 

تشک یمه  شتآ  دیفس  درگوگ  هب  **** تشپ ار  هاش  تمیزه  ردنا  دومن 

سب نم  ناویتشپ  هاش  يور  هک  **** سپاو دنام  شتشپ  وچ  یتشپ  نادب 

جات اب  تخت  دیاب  زین  ار  هش  هک  **** جاع هتخت  شدومن  متفگ  طلغ 

يور نوچ  تسبارحم  زین  متشپ  هک  **** يوک نیا  رد  شدوب  نآ  رگید  باسح 

تسه رگد  یهجو  مرتنشور  نآ  زا  **** تسد زا  دش  یهجو  رگ  هکنآ  هجو  رگد 

نایوج هدید  رد  ار  هدنار  هدید  ز  **** نایوربوخ زان  تسیزان  شوخ  هچ 

زیرگم هک  نادلد  مشچ  رگید  هب  **** زیخرب هک  ندرک  یگریط  یمشچ  هب 

ناج دص  هب  دهاوخ  دیوگ و  مهاوخن  **** ناناج هک  تبغر  نآ  دزرا  ناج  دص  هب 

يزاس هراچ  ار  وا  ندرک  دهاوخن  **** يزاین هام  ناک  دید  ورسخ  وچ 

مارایب دز  یهاوخ  دنچ  هژاوگ  **** مارالد یک  دمآ  رد  یخاتسگ  هب 

رایشه وت  متسم  نم  هک  دیاب  ارچ  **** راب نم  هب  يداد  یم  يدروخ و  یم  وچ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسه هک  اقح  يا ؟ هن  لد  یب  نم  وچ  **** یتسم هک  نم  اب  وشم  يرایشه  هب 

تسا دوبر  ار  تکبک  قشع  زاب  هک  **** تسادوس هچ  نتسکشب  کبک  نیا  ارت 

یشوکب لد  اب  ات  داب  تبیکش  **** یشوپ زار  لد  رد  هک  یهاوخ  رگ  و 

یهاچ ز  **** نز یم  قوب  تمیزه  ردنا  زین  وت 
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نز یم  قویع  رب  هیمخ 

تسا زیرگ  نازارفا  ندرگ  حالص  **** تسا زیت  ریشمش  اب  هک  ادوس  نیرد 

يزارف ندرگ  دوب  رس  كاله  **** يزاب ریشمش  رد  هک  یناد  دوخ  وت 

دشورف یم  یگنر  هوشع  ات  وگب  **** دشوکن يرادلد  هب  هچرگ  تلد 

دشابن دب  ار  وا  دتفا  کین  ارم  **** دشابن دوخ  رو  متسود  دیوگب 

تسار دش  لاف  نآ  تشذگ  یم  رتخا  وچ  **** تساخرب هچیزاب  رس  زا  لاف  یسب 

یناد وچ  نز  وکین  لاف  ار  دوخ  هک  **** یناعم بحاص  دز  لاف  وکین  هچ 

شیپارف دیآ  کین  کین  یتفگ  وچ  **** شیدنادب یشاب  نوچ  لاف  دیآ  دب 

تسمارح مزین  نآ  هک  نک  ملالح  **** تسمامت یسوب  وت  لعل  زا  ارم 

مزوسب یهاگ  ناک  هن  یمرگ  نیدب  **** مزود زین  نیز  بل  هک  یهاوخ  رگ  و 

یشاب هتشک  ار  یقشاع  نم  نوچ  هک  **** یشارخ خر  ادرف  هک  مسرت  نآ  زا 

دریمن زگره  ناقشاع  نوخ  هک  **** دریگب نماد  نم  نوخ  مه  ارت 

يرادن يزاب  رس  مه  یسوبب  **** يرادن يزاسمد  يار  متفرگ 

تناتسآ ای  نیتسآ  مسوب ؟ هچ  **** تنابل سوب  هرهز  مرادن 

هد نم  هب  يریگ  ینشاچ  ار  تبل  **** هد نم  هب  يریم  ار  هسوب  میوگن 

یناگرازاب دوب  نوچ  هب  نیزا  **** یناتساو هد  ات  هسوب  کی  هدب 

يدنبن رد  يدنق  هب  نم  اب  را  هب  **** يدنق راورخ  دص  ناگرزاب  وچ 

وت رب  دندنب  ورف  يدنب  ورف  **** وت رب  دنب  دیاشگ  یئاشگب  وچ 

دزیخ شیب  دزیخ  باک  همشچ  ز  **** دزیر شیب  همشچ  بآ  اقس  وچ 

غیت منز  نوچ  ناج  اب  وت  یناج  ارم  **** غیم رد  بآ  نوچ  مشک  تشوغآ  رد 
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كاپ درب  ار  متخر  كاپ  زورب  **** كاپان يودنه  نوچ  وت  فلز  رس 

مریذپ نامرفان  دزد  ودنه  وچ  **** مریگن رگ  ار  تیودنه  يدزد  هب 

دشاب هرهز  یب  ینز  رب  شگناب  وچ  **** دشاب هرهد  دص  اب  دزد  هچ  رگا 

تسه مه  شیدرمناوج  يدزد  اب  هک  **** تسد یسک  ار  ودنه  دزد  دربن 

دنسرخ شاب  بشما  رغال  دیص  هب  **** دنب مندرگ  رد  دوخ  فلز  دنمک 

شاب یقاس  وت  **** مشورف ناج  نم  ات  شاب  رخ  لد  وت 
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مشون هداب  نم  ات 

مراد هدنز  یئانشآ  غارچ  **** مراد هدنخرپ  یبل  تلصو  بش 

مشورف یم  نم  ات  هدنب  رخ  یم  وت  **** مشوگ درک  دهاوخ  هقلح  باسح 

مرامش یم  نم  ات  هسوب  هد  یم  وت  **** مراک دوب  دهاوخ  هسوب  رامش 

میئآرب شوخ  دمآ  رب  شوخ  تلود  وچ  **** میئآ رد  تلود  رد  زا  ات  ایب 

ار سک  تسین  تیالو  ادرف  رب  هک  **** ار سفن  نیا  میراد  هزات  بشما  کی 

میراد هچ  ادرف  هیسن  رب  رظن  **** میراگزاس مه  اب  وچ  بشما  دقن  هب 

ریگ نم  تسد  بشما  نک  يزاب  نم  هب  **** ریگ نکش  فلز  نادب  يزاب  نکم 

زاس نم  ناج  راصح  دوخ  رانک  **** زاس نم  نامرد  ملد  دمآ  ناج  هب 

شوغآ رد  ناج  نوچ  تمریگ  رگ  دزس  **** شون همشچ  يا  يرت  نیریش  ناج  ز 

ياج زا  تیاج  دیآ  رت  نیریش  همه  **** ياپ رگ  مسوب و  تبل  رگ  رکش  وچ 

دنتفگن نیریش  ارت  يراک  مک  هب  **** دنتفهن ینیریش  وت  رد  نت  همه 

یشابن نیریش  را  یشاب  نیریش  هن  **** یشابن نیگمغ  را  هب  يداش  نیرد 

يراهنیز یب  نکم  وش  نامیشپ  **** يراوخ راهنز  نیا  زا  تفگ  بل  رکش 

ندرک راک  دب  ناهج  رد  دمآ  دب  **** ندروخ راهنز  دوب  دب  ار  هش  هک 

دزیخنرب نم  زک  ماک  نآ  هاوخم  **** دزیرب ار  مبآ  هک  یبآ  يوجم 

مدرگ دوع  نم  يا  هتشگ  شتآ  وت  **** مدرگ دوصقم  یب  دوصقم  نیزک 

دوب ناوت  نوچ  هدرسف  دمآ  قشع  وچ  **** دوب نابرهم  دوخ  لد  قشع  یب  ارم 

مریگ هزات  یطاشن  مد  ره  وتب  **** مریگ هزادنا  قشع  رازاب  زا  رگ 

ناوتن تخاس  رد  یشوخ  اب  هشیمه  **** ناوتن تخاب  دوخ  اب  درن  نکیلو 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا یمان  کین  رهب  همین ز  رگد  **** تسا یماکداش  رهب  یمین ز  ناهج 

ندرک ماندب  ار  مان  وکین  ود  **** ندرک ماردب  ار  عبط  دیاب  هچ 

میراد مرزآ  ادخ  زا  مرش  نیدب  **** میراد مرش  دوخ  زا  هک  رتهب  نامه 

یئامن يدرم  رگا  شاب  نکفا  دوخ  **** یئار درم  دشابن  ندنکفا  نز 

دمآ رب  ملاع  همه  اب  نکفا  دوخ  **** دمآ رس  رب  ار  دوخ  دنکفاک  یسک 

نیریش نآ  نم 
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مراد بالج  مه  اولح و  مه  هک  **** مرادبآ تخرد 

باتشم دروخ  یهاوخ  وت  مه  اولح  هک  **** بالج هب  نک  تعانق  نم  زا  تسخن 

شیپ رد  بالج  دوب  سپ  اولح  هک  **** شیدنیم اولح  زا  تبرش  لوا  هب 

تسد ندز  رد  دیاب  هچ  ناتسزوخ  هب  **** تسه ناهد  رد  رکش  دنق و  ار  ام  وچ 

شتآ بوشآ  دناشن  ناوتب  وا  زک  **** شوخ دوب  ینادنچ  بآ  لالز 

یناگدنز بآ  دشاب  دوخ  رگ  و  **** ینایز دیآ  تشذگرس  زا  بآ  وچ 

دهاوخن ار  ناج  وا  هک  دشاب  یلد  **** دهاوخن ار  ناناج  وت  نوچ  لد  نیا  رگ 

ندیشک ارفص  اهلاس  دزرین  **** ندیشچ اولح  ار  هدرک  بت  یلو 

يراز جنر و  رد  هم  لاس و  دنامب  **** يراوخ رایسب  زک  رامیب  اسب 

رکش هب  لد  دراد  لیم  هچ  رگا  **** رت هویم  دیوج  عبط  هچ  رگا 

تسا مار  عبط  تسا و  نسوت  شنابز  **** تسا ماخ  راک  رد  وک  دید  نوچ  کلم 

بات رب  تسزان  ناتسود  باتع  **** بات ناهج  هام  ياک  تفگ  هبال  هب 

يدنب تسد  يریگتسد  تقو  هک  **** يدنسپ يراد  اور  دیآ  باوص 

مرآرب یتسد  ار  وت  مرآ  تسد  هب  **** مرآ رد  یتسد  وت  هب  ات  مدیود 

تسد زا  متفر  نم  يدمآ  تسد  رد  وت  **** تسب ارم  تفلز  نونک  منیب  یم  وچ 

نکشب دنچ  یسوب  هب  ار  مرامخ  **** نکشب دنگوس  افو  رد  میوگن 

نک یم  دازآ  يا  هدرم  كرابم  **** نک یم  داش  هدعو  هب  ار  يریسا 

مراخ هچ  رب  تقارف  زک  یناد  وچ  **** مرانک نک  لگ  رپ  لصو  غاب  ز 

مدرگ دونشخ  ناتسلگ  زا  يوب  هب  **** مدرگ دولآ  بالگ  لگ  ناز  رگم 

تسه نآ  ناج  منیشن  لدشوخ  رگا  **** تسد رد  وت  فلز  رس  تسمرس و  وت 
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مشابن شوخلد  ارچ  منیب  ار  وت  **** مشابن شک  نوچ  مروخ  یم  وت  اب  وچ 

مدنخ وت  اب  نوچ  دوش  نیریش  نهد  **** مدنب وت  اب  نوچ  دوب  نیرز  رمک 

راخ زا  وت  منام  یم  زاب  لگ  زا  نم  **** رام زا  هرهم  نوچ  يرب  یم  نم  زا  رگ 

زا نم  **** درف يوش  یم  نم  رس  درد  زا  رگ 
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درد زا  وت  منام  یم  رود  رس 

مرادن يراوخ  رگج  رتشوخ  وت  ز  **** مرادن يرای  هب  وت  زک  روخ  رگج 

دشاب شوخ  نکیلو  دشاب  ملد  **** دشابن شکلد  وت  يور  رگ  ارم 

ریغصت هب  نکیل  سخ  هدید  رد  دوب  **** ریگ لدب  وت  رب  دوش  هدید  رگا 

باوخ رد  کیل  یسورع  ار  ناج  دوب  **** بات نانع  تیور  زا  ددرگ  ناج  رگ  و 

سب وت  يوم  هنایم  رد  یجنایم  **** سپ نیزا  ار  ام  دوب  رگ  یباتع 

درک ناس  توقای  ار  كاخ  هعرج  ز  **** درک ناور  نیتوقای  ماج  نوچ  کلف 

تسمرس هنیشود  هداب  زا  زونه  **** تسد رد  هداب  ماج  تساخرب  کلم 

ار شنمرخ  هدیسر  شتآ  نامه  **** ار شنماد  هتفرگ  ادوس  نامه 

زیهرپ کشخ  هایگ  زا  درک  یمن  **** زیت شتآ  دوب و  مرگ  ياوه 

تخت رب  دندنب  ورف  ار  ابید  هک  **** تخس نانچ  ار  ناتسپ  ران  نآ  تفرگ 

روگ يولهپ  زا  تشگ  ریش  ياضق  **** روز دص  هب  ات  نیریش  دیشوک  یسب 

يراک مرگ  ناسنیدب  اتفگ  نکم  **** يرارقیب زا  دید  مرگ  ار  کلم 

ندرک مرش  یب  دوخ  يور  رد  ارم  **** ندرک مرگ  ار  نتشیوخ  دیاب  هچ 

دشابن وبشوخ  دش  مرگ  وک  یلگ  **** دشابن وکین  ینک  یمرگ  وت  وچ 

راتسرپ دیآ  دیدپ  یخاتسگ  هب  **** رایسب هجاوخ  يوگتفگ  دشاب  وچ 

یشومخ ای  اجنیا  دیاب  تسایس  **** یشوک هچ  ناراتسرپ  اب  نتفگ  هب 

گنچ ارف  دیآ  دارم  يراوشد  هب  **** گنل دوب  ات  یهاشداپ  روتس 

دیآرد رد  زا  روز  هب  دوخ  تدارم  **** دیآ رس  رب  یئاونیب  زور  وچ 

تسد رد  ماج  دراد  ياپ  رب  لغ  هک  **** تسم نآ  رد  يرایشه  چیه  دشابن 
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کنیا متسد  رد  نم  هک  نآ  رآ  تسد  هب  **** کنیا متسه  دوخ  نم  هک  وج  تلود  وت 

ندوب میهاوخ  مه  هب  تلود  نم و  **** ندومن تلود  یب  شقن  مهاوخن 

مزیرگ تلود  زا  هک  نمشد  مین  **** مزیر وت  رب  ناج  یتسود  تلود  ز 

يداز کین  زور  هب  نوچ  مغ  روخم  **** يداشگ تلود  رد  نوچ  نک  برط 

نتسج مارآ  یب  جنگ  دیاشن  **** نتسج ماک  هگناو  لابقا  تسخن 

يربص هب 
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ندیرخ یمارالد  یمارآ  هب  **** ندیرخ یماک  ناوت  یم 

روگنا بآ  هگنآ  روگنا و  تسخن  **** رون یهگنآ  مشچ  نخس  هگنآ  نابز 

ددرگن هبرف  زب  هک  یناد  کتب  **** ددرگن هب  لقاع  راک  یمرگ  هب 

دنویپ هاش  دارم  اب  مزاس  هک  **** دنمورب دیان  یگراوآ  نیرد 

مرآ رب  تراک  زا  هک  مرای  نآ  نم  **** مرآ رد  رس  يرایب  وت  اب  رگا 

رای دوب  تلود  رگا  مشاب  نم  هک  **** رآ تسدب  ار  یهاشداپ  کلم  وت 

یئآرب یهاش  زا  هک  مسرت  یمه  **** یئانشآ دیآ  شوخ  نم  اب  ترگ 

تسد زا  هتفر  مشاب  هک  نم  اغیرد  **** تسویپ زاب  یهاش  هب  یهاوخ  رگ  و 

تسا میظع  یبیع  نارگید  تسدب  **** تسا میدق  یکلم  وت  لسن  رد  ناهج 

دباتن رب  فقوت  يریگناهج  **** دباتش رب  وک  درب  سکنآ  ناهج 

یئاشداپ الا  دبات  رب  نوکس  **** یئادخدک يور  يزیچ ز  همه 

زیخ کبس  مزع  زا  تسا  هدرب  قبس  **** زیت يرگنب  یهاشداپ  رد  رگا 

یهالک بحاص  يرس  اب  يرس و  **** یهاش يریش و  يراد و  یناوج 

يامنب شیوخ  دربتسد  هر  یکی  **** ياشگب ياپ  هنتف  ار ز  تیالو 

تسا هتفرگ  ار  تتخت  جات و  یکرت  هب  **** تسا هتفرگار  تتخر  هک  ودنه  نیدب 

شمسلط زاس  ینک  لطاب  رگم  **** شمسج بیکرت  نک  هدرزآ  غیت  هب 

ماج اب  هاگ  دیاب  غیت  اب  یهگ  **** ماک نتسج  رد  ناورسخ  تسد  هک 

نتفرگ رگشل  ناهج  دح  شش  ز  **** نتفرگ رب  اهنت  غیت  کی  وت  ز 

وت اب  گنس  نمشد  هب  دزادنا  رد  **** وت اب  گنج  رد  کلف  ددنب  رمک 

میاشگ یتسد  اعد  رد  هنرگو  **** میامن یتسد  دوب  را  زین  ارم 
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میرم اب  وا  دنویپ  مور و  هب  نتفر  نیریش و  شیپ  زا  ورسخ  نتفر  مشخ  هب  شخب 42 - 

زیدبش تشپ  رب  دش  مشخ  زا  کنانچ  **** زیت شتآ  نآ  درک  مرگ  ار  کلم 

شتآ رگ  دیآ  شیپ  هب  ایرد  مرگ  **** شوخ تبش  متفر  نم  تفگ  يدنت  هب 

مدرگن رت  یئوم  زین  ایرد  ز  **** مدرگن رب  شتآ  زک  دناد  ادخ 

سپ نیزا  تفگ  مهاوخ  باوخ  كرت  هب  **** سپ نیزا  تفخ  مهاوخ  هک  يرادنپ  هچ 

مهاوخ دنکفا  لیپ  يایرد  هبد  **** مهاوخ دنک  الاب  لیپ  ار  نیمز 

موش
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نیلافس لیپ  دوب  وک  یلیپ  هن  **** نیلاب هب  رس  مران  لیپ و  نوچ 

ماجنارس مرآ  دورف  یئاناد  هب  **** ماب نیا  رب  مدرب  يرخ  ینادان  هب 

رخآ تخادنا  نیمز  رب  مناوت  **** رخآ تخاس  مناد  هک  ار  یئوبس 

؟ تخومآ رد  دیاب  نتخوس  شتآ  هب  ****؟ تخورفارب شتآ  مشچ  هب  دیاب  ارم 

ندرک میلعت  یگنادرم  یهگ  **** ندرک میب  يدارمان  رب  یهگ 

دروآرب رس  زا  قشع  هک  ار  نتاس  هب  **** دروآرب رسفا  زا  وت  قشع  ارم 

يدوبن رسفا  یب  هدیروش  رس  **** يدوبن رس  رد  وت  روش  رگ  ارم 

مدنبرهش يدرک  وچ  يدرک  اهر  **** مدنمک رس  رد  کلف  نوچ  يدنکف 

يدرک تسب  اپ  ارم  رد  یتسم  هب  **** يدرک تسم  يداد  هداب  متسخن 

زیوآ ردنا  رایشه  ناهاوخدب  هب  **** زیخرب هک  یئوگ  یم  تسم  متشگ  وچ 

هاچ زا  میآ  نوریب  هک  هگنآ  یلو  **** هاوخدب هب  مزیوآ  رد  مزیخ  یلب 

مریگ شیوخ  راک  لابند  موش  **** مریگ شیپ  رد  هر  هک  ممزع  نآ  رب 

راب نیزا  داب  اداب  هچ  ره  مشوکب  **** راب نیزا  دای  رب  وت  دنپ  مریگب 

يدرک هاتوک  نخس  دب  کین و  هب  **** يدرک هاگآ  دوخ  لاح  زا  ارم 

مدوب تخت  اب  مه  جات و  اب  مه  هک  **** مدوب تخب  نویامه  سب  لوا  نم 

يدرک وت  مراچ  یب  زور و  دب  نینچ  **** يدرک وت  مراوآ  ملاع  درگب 

كاخ نیدب  يدروآ  مداب  نیمادک  **** كارتف وت  هودنا  یتفرگن  مرگ 

دنق زا  رتشوخ  نم  اب  دوب  تثیدح  **** دنچ کی  دوب  شوخ  تنم  اب  ات  یلب 

يداد میروتسد  هک  دش  دیابب  **** يداد میرود  دوخ  رهم  زک  نونک 

مدوبن لد  دب  نانچ  ینامهم  هک  **** مدوبن لفاغ  ندش  راک  زا  نم 
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يداهن منابنا  رد  نان  نوچ  مور  **** يداهن مناوخ  یمه  ات  متسشن 

درب رد  هب  رگشل  ناکیگ  هار  ز  **** درشفیب یلیگ  رب  ياپ  هگنآ  سپ 

هدرک زیت  نتفر  مور  مزع  هب  **** هدرک زیگنارابغ  نیریش  زا  لد 

جات ار  كرت  هدرک  جات  كرت  هب  **** جارات شیوشت  زا  نتفر  هر  نآ  رد 

مارآ مدکی  شدوبن  نتفر  هر  ز  **** مارهب ناراد  هر  غیت  میب  ز 

یباقع
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ریشمش هک  ینعی  نایم  رد  یگنهن  **** ریز رد  هک  ینعی  رپ  راچ 

ریس یسب  وا  اب  نارتخا  زا  دنار  هک  **** رید نآ  نابهر  ات  دنار  یم  سرف 

شهاش زومآ  بیغ  دناوخ  اناد  هک  **** شهار داتفا  رید  نابهر  نآ  رب 

تخومآ رد  اه  تمکح  رایسب  وز  و  **** تخورفارب ار  تلود  يور  شیارز 

لیم رد  لیم  یچوک  درک  هبسا  ود  **** لیجعت هب  ایرد  رد  ات  اجنآ  زو 

رصیق يوس  دش  هینیطنطسق  هب  **** رسکی دنار  نارکی  زین  اجنآ  زو 

مور رد  لاف  نآ  ار  مورلا  میظع  **** مولعم لاح  نآ  تشگ  وچ  دمآ  میظع 

شدرک لابقتسا  علاط  نوع  هب  **** شدرگ لابقا  زا  علاط  باسح 

تخت اب  جات  نآ  درک  میلست  ودب  **** تخب شرد  رب  دماک  دید  رصیق  وچ 

داد ودب  ار  میرم  شیوخ  تخد  هک  **** داش ودب  دش  یسیع  شیک  رد  نانچ 

هنایم رد  دش  اهطرش  ناوارف  **** هناورسخ فافز  رد  ار  هشود 

خساپ داد  نوچ  ار  مور  لها  هک  **** خرف هاش  سورع و  نآ  ثیدح 

سواط رپ  نوچ  نتسارآ  حانج  **** سوطاین اب  ندیشک  رگشل  نامه 

تفخ يا  هدنیوپ  را  مرادیب  نم  هک  **** تفگ يا  هنیوگ  رگد  نوچ  میوگن 

زاب دنکشب  مه  ارم  خرن  یسک  **** زاس منکشب  ار  ناسک  خرن  نم  وچ 

مارهب نتخیرگ  مارهب و  اب  ورسخ  گنج  شخب 43 - 

درک بلط  رگشل  نتساوخ  يرای  هب  **** درک برط  اجنآ  هاش  دنچ  يزور  وچ 

شراک درک  ایهم  رز  نوچ  رز  هب  **** شرامش یب  رصیق  داد  یهاپس 

هوک رد  هوک  نوماه  يور  دش  ناور  **** هوبنا دش  ورسخ  رب  هک  رگشل  سب  ز 

دیبنج ياپ  ات  رس  هک  یتفگ  نیمز  **** دیبنج ياج  زا  نینهآ  هوک  وچ 
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يراز راک  نالی  زا  درک  نیزگ  **** يراک درم  نارازه  هجنپ  لهچ 

ماج ار  دوخ  درک و  هماج  ار  هرز  **** مارهب يوس  دمآ  درک و  نوخیبش 

ریجخن هب  دیآ  ریش  وچ  دمآ  گنج  هب  **** ریگناهج مارهب  تشگ  هگآ  وچ 

شدوس هچ  يریگناهج  يریش و  ز  **** شدومن یهابور  تخب  نوچ  یلو 

دندیشک رب  فص  ار  بلق  حانج و  **** دندیشک رجنخ  وربور  رگشل  ود 

لیپ زغم  هدیرد  **** ریشمش كاچ  اکاچ  ریت و  کنرت 
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ریش هرهز  و 

شوه زا  هدرب  ار  ناگدنز  غامد  **** شوگ ار  هدرم  هداد  سوک  ویرغ 

هتسب لعل  اهناوتسگ  رب  نوخ  ز  **** هتسب لعن  نیرز  ياه  تبینج 

شوگرد بامیس  هتخیر  ار  نیمز  **** شوج نیشتآ  نایزات  لیهص 

هدیشک نادند  رسبرس  ناربژه  **** هدیشک ناشفا  قرب  غیت  ناراوس 

هدومن يزاب  یکی  ار  تمایق  **** هدومن يزاس  نیمک  ناج  رب  لجا 

هدرک زیخاتسر  زور  ار  ناهج  **** هدرک زیت  رس  اه  هنیس  رب  نانس 

هتسب هشیدنا  هر  ار  تمیزه  **** هتسب هشیب  رس  رب  هک  هزین  سب  ز 

تسر یم  ریشمش  ندروخ  زا  ریش  هن  **** تسر یم  ریش  زا  روگ  هن  هشیب  نآ  رد 

ریگبش داب  لگ  هدرپ  ریز  هک  **** ریت اه  عرد  ریز  هب  دش  یم  نانچ 

هتشبن رپ  رب  ناسکرک  تارب  **** هتشرس نوخ  گندخ  ناباقع 

هداد باوخ  ار  نیک  ناشوپ  هرز  **** هداد بآ  رهز  زا  ياهرب  هرز 

قوجنم ياهکساط  هتشگ  نوخ  زا  رپ  **** قویع هب  دش  یم  رب  هک  نوخ  جوم  ز 

هداشگ اه  مچرپ  يوسیگ  ابص  **** هداتف رس  ياه  هزین  كوس  هب 

هدیرد نماد  نامسآ  بیج  نیمز  **** هدیرب رس  نارورس  گرم  هب 

ریشمش مخز  رگید  ریشمش و  یکی  **** ریز یسک  ره  هدنکف  اه  لیامح 

ناکرت يان  یکرت  يان  کنابز  **** ناکرت ياغوغ  نآ  رد  هتسب  ورف 

هداتف رد  شتآ  دب  یناتسین  **** هداشگ اه  قریب  خرس  ریرح 

نابایب ردنا  گنس  گیر و  دشاب  هک  **** ناباتش نوخ  رب  دش  غیت  نادنچ  هن 

نازیر گرب  تقو  گرب  دزیر  هک  **** نازیر كرت  رب  دش  ریت  نادنچ  هن 
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یلیم درگادرگ  غیت  هدیشک  **** یلیپ تشپ  رب  هش  تخت  هداهن 

تسد رد  بالرطصا  یجنس  تعاس  هب  **** تسمرس لیپ  شیپ  دیما  گرزب 

تسس دوش  یک  فلاخم  رازاب  هک  **** تسج یمه  تصرف  نآ  درک و  یم  رظن 

بایرد هظحل  نیا  تسا  علاط  كرابم  **** باتشب تفگ  ار  کلم  دمآ  تقو  وچ 

يدرب هک  نز  خر  هش  لیپ و  نکفا  رد  **** يدرشف یپ  نوچ  رب  هنیک  عطن  هب 

لین نوچ  هدنشوج  دش  مارهب  يوس  **** لیپ رس  رب  دمآ  شبنج  رد  کلم 

ار نت  لیپ  نآ  درب  لیپ  ياپ  هب  **** ار نتشیوخ  ياپ  لیپ  دز  وا  رب 

هب **** زوسناهج مصخ  رب  داتفا  تسکش 
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زوریپ تشگ  ورسخ  لاف  خرف 

يوگ نوچ  درب  یم  رس  تفر و  یم  نوخ  هک  **** يوج رد  يوج  دش  ناور  نادنچ  نوخ  ز 

ریگ هرگ  هتشگ  نایگنز  يوم  وچ  **** ریجنز لکش  رب  نایمور  دنمک 

دندیرب ودنه  هرط  نوچ  شرس  **** دندید هک  ار  سکره  غیت  يدنه  هب 

ار نایماسرس  ینشور  زا  کنانچ  **** ار نایمارهب  دش  هتفشآ  غامد 

هتسخ دنچ  يرهب  مارهب و  رگم  **** هتسرن سک  قیالخ  ینادنچ  ز 

شروگ مارهب  نوچ  دنکفا  ناهج  **** شروز مارهب و  ندرک  يریش  ز 

تفای دب  مشچ  ندید  کین  مشچ  ز  **** تفای دز  مشچ  ار  دوخ  هک  تروص  نآ  ره 

تسر دوخ  مشچ  زا  وک  دنام  نآ  تسرد  **** تسکشن دید و  ار  دوخ  هک  سک  مدیدن 

ماکان ماک و  دش  نانمشد  ماک  هب  **** مارهب دیچیپ  نانع  ورسخ  زا  وچ 

تخومآ يزاب  دیابن  ار  دبعشم  **** تخوس نینچ  دناد  یسب  نمرخ  ناهج 

يدنمدرد زا  دادن  مخ  شزاب  هک  **** يدنلب وا  داد  ار  ورس  نیمادک 

درز لگ  گنر  تبقاع  شدادن  **** درورپب وک  ار  لگ  خرس  نیمادک 

درد یهگ  ندروخ  ناوت  یفاص  یهگ  **** درب ورف  ناوتن  رکش  همقل  همه 

دنبوک ياپ  یئاج  هب  رس  یئاج  هب  **** دنبور ياج  ار  مغ  ار و  يداش  وچ 

زاوآ دراد  رب  رگ  هیوم  یئاج  هب  **** زاس دشک  رب  برطم  زاس  یئاج  هب 

زور کی  هب  ینیب  یم  هک  دبنگ  نیرد  **** زوس زا  زاس و  زا  تسه  هک  يزاوآ  ره 

راخ رپ  هاوخ  نک  شلگ  رپ  یهاوخ  وت  **** راوخ فلع  نیا  تسمرگ  تخس  يرونت 

تسا رامش  رد  مه  وزا  ندروخ  دگل  **** تسا راوس  نسوت  یقلبا  رب  ناهج 

تسا زیرگ  ياج  ار  لقع  شهار  ز  **** تسا زیخدنت  یگنخ  زبس  رب  کلف 
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يراگزاس سک  اب  تسا  هدومنن  هک  **** يراوتسا درک  یسک  رب  دیاشن 

تخت مه  ریشمش و  مه  دنام  ورسخ  هب  **** تخب دش  دنت  نیبوچ  مارهب  رب  وچ 

هتشون رس  رب  اضقلا  ءاج  اذا  **** هتشرس نیچ  وربا  رب  دش  نیچ  يوس 

یسب يزاب  نینچ  هدرپ  نیرد  **** تفر یسک  وا  نوچ  رب  هن  اهنت  متس 
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تفر

مود راب  نئادم  هب  ورسخ  نتسشن  تخت  رب  شخب 44 - 

یهاش جرب  رد  دش  زیورپ  هم  **** یهام جرب  زا  هام  درک  رب  رس  وچ 

سیدست ثیلثت و  زا  هداد  تداعس  **** سیجرب گنچرخ  زو  هرهز  شروث  ز 

رون لحز  رب  هدنکف  ردنا  ولدب  **** روظنم دیشروخ  لمح  راگرپ  ز 

اشامت نکفاریش  خیرم  يوس  **** ازوج طخ  لوا  هدرک ز  دراطع 

سار هساک  مه  لحز  مشچ  هدش  **** ساک رد  هدرک  یم  ار  خیرم  بنذ 

تخت نوگ  هزوریپ  رب  تسشنب  کلم  **** تخب دش  زوریپ  وا  زک  علاط  نیدب 

یهاش مان  قرشم  هب  ات  برغم  ز  **** یهایس ات  يدیپس  زا  دروآ  رب 

شراگزور زا  زور  تشگ  رت  يوق  **** شرارقرب کلامم  راک  دش  وچ 

ایرد هب  رد  یتشک  هب  رهوگ  ورد  **** ایرث رب  یتخت  كاخ  زا  دیشک 

باتهم يدوب ز  رت  هدنبات  بش  هب  **** بات ناهج  ياهرهگ  سب  زک  نانچ 

ناریلد شدنتفگ  داب  كرابم  **** ناریش وچ  دش  كرابم  تخت  نآ  رب 

شنیرفآ شنیرفآ  دناوخ  ورف  **** شنیگن شقن  زا  دش  مرخ  ناهج 

یباتفآ دوزفا  رد  ار  ناسارخ  **** یبانج نشور  نانچنآ  سکع  ز 

یماب خلب  ات  ناجهاش  ورم  ز  **** یماکداش طاشن و  زاوآ  دش 

جارات هب  نیریش  هزمغ  دمآ  رد  **** جات مه  تخت و  مه  ودب  دش  خرف  وچ 

ندناوخ تسیاش  ار  زادرپ  مغ  هن  **** ندنار تسیاش  لد  ار ز  مغ  نآ  هن 

تشاد هگیاپ  یسیع  جوا  رب  وا  زک  **** تشاد هگن  ار  میرم  هکنآ  مکح  هب 

شجنر دوب  یپایپ  يرای  یب  ز  **** شجنگ دوب و  یهاشداپ  هچ  رگا 
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درک یمن  لد  زا  کیل  درک  یم  برط  **** درک یمن  لصاح  برط  میوگ  یمن 

يدرک ماج  رد  یم  هیرگ  زا  یهگ  **** يدرک ماخ  دیبن  دصق  یهگ 

یهاشداپ ای  یقشاع  ملاع  ز  **** یهاوخ هچ  لد  ياک  لد  هب  یتفگ  یهگ 

تساوخ تدیاب  یم  یکی  ود  ره  نیزا  **** تسار مهب  دیان  تکلمم  قشع و  هک 

ناگنز هار  ای  دنک  هرک  رخ  هک  **** ناگنلپ اب  ناریش  دنتفگ  شوخ  هچ 

يدوب رادروخرب  کلم  نیز  ملد  **** يدوب رای  رگ  تکلمم  اب  ارم 

رادلد يوم  کی  نتخ  کلم  دص  هب  **** رادیب تخب  دش  ورف  رگ  مرخ  هب 

هتفخ مدوب  غاب  رد  یبش 
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رادیب تخب  هتسشن  رب  نیلاب  هب  **** رای اب 

متشگ رای  یب  لد و  یب  ناسنیدب  **** متشگ رادیب  نم  تفخ و  متخب  وچ 

نداشگ رد  ار  ناقشاع  تشهب  **** نداهن سلجم  ون  هبون  نآ  اجک 

شوغآ رد  نایوریرپ  هاشنهش  **** شون نوچ  نایوریرپ  اب  نتسشن 

یناگدنز بآ  وچ  ینیریش  هب  **** ینابز نیریش  نآ  نیریش و  اجک 

نتفگ هناسفا  رحس  ات  بش  همه  **** نتفخن اهبش  نآ  شیع و  نآ  اجک 

راورخ هب  شگربلگ  ندیچ ز  رکش  **** رابرکش گربلگ  هزات  نآ  اجک 

يرامع نیمیس  نتخاس  وزاب  ز  **** يراصح نیئور  نادب  ار  یسورع 

يوم رب  يوم  لبنس  وچ  نتسب  شهگ  **** يور رب  يور  نداهن  لگ  نوچ  شهگ 

شرانک رد  ندیشک  ناهنپ  یهگ  **** شرامخ رب  نتسکش  یتسم  یهگ 

هام دنسم  رب  ندز  هیکت  یهگ  **** هاوخدب نوخ  نوچ  ییم  ندروخ  یهگ 

مدید هک  یباوخ  ای  دوب  یلایخ  **** مدینش ای  متفگ  هک  یئاه  نخس 

دیشمج ياج  دباتن  رب  هدنا  هک  **** دیشروخ وچ  وش  نادنخ  دنیوگ  ارم 

درس مد  ای  دجنگ  هدنخ  ای  ورد  **** درک ناوت  نوچ  شوخ  هدنخ  رپ  نهد 

داب نم  شدوبرب ز  دوب و  يراهب  **** دایرف هب  مناوخ  ارک  میوج  ارک 

زوس ملد  رب  دیازف  یم  هوشع  هب  **** زور همه  يدرمناوجان  زا  لایخ 

مجنر تسا  دوزفا  رد  يرای  یب  ز  **** مجنگ تشگ  نوزفا  رگ  یمصخ  یب  ز 

ماد نیمشیربا  رد  هناخ  نیمشپ  ز  **** ماکان هب  مداتفا  هک  مغرم  نآ  نم 

مراد ياپ  رب  رز  دنب  را  دوس  هچ  **** مراد يار  ناتسلگ  يوس  نم  وچ 

ندیرپ دیاش  یم  دنب  نیا  اب  هن  **** ندیرب دیاش  یم  ياپ  زا  دنب  هن 
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دروخ ناوت  نوچ  رخآ  سک  نیدنچ  مغ  **** درک ناوتان  دوخ  ارم  نت  کی  مغ 

دشاب راوشد  مروخ  مغ  دص  نم  نوچ  **** دشاب راوخمغ  دص  هک  دیاب  ارم 

راک نیدب  دیآ  یم  هدنخ  ار  نارخ  **** راب مهن  دوخ  رب  مریگرب و  رخ  ز 

یکانبات نیا  دیسر  تیعمج  ز  **** یکاخ شرف  رب  ار  دیشروخ  هم و 

منآ زا  روجنر  لد  عومجم  مین  **** منآ زا  رون  یب  ملد  هدنکارب 

صقان نآ  زا  دندنکارپ  **** دنغاب ناحیر  مه  زین  هراتس 
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دنغارچ

عمج نآ  تسا و  هدنکارپ  رون  نیا  هک  **** عمش وترپ  درادن  ناز  هرارش 

مریگ تخس  لد  اب  هک  نم  مهاوخ  هن  **** مریگ تخت  جات و  هک  لد  دهاوخ  هن 

دمآ بت  ار  مزیخ  رامیب  نت  **** دمآ بش  ار  مزور  کیرات  لد 

مدرب تسب  یبوریاج  يرایب  **** مدژک خاروس  رد  شوم  دش  یمن 

رامیب تشگ  نوچ  دنز  یم  یخرس  هب  **** رادید هب  دوخ  یگنز  دوب  کهایس 

يدنک درک  دیاشن  تلود  اب  هک  **** يدنت هب  دوخ  رب  دز  گناب  هر  رگد 

دریگ ماج  ناناج  وت  اب  تلود  ز  **** دریگ مارآ  تخب  تسه  تلود  وچ 

تسین يرواد  ار  یسک  تلود  اب  هک  **** تسین يرورس  ندیشک  تلود  زا  رس 

دباین یمان  کلف  تلود  زا  هب  **** دباین یماک  یتلود  یب  زا  سک 

ماد ارف  دیآ  غرم  تسه  هناد  وچ  **** ماک همه  دیاش  نتفای  تلود  هب 

درآرب یتسد  نایم  رد  دوخ  ایگ  **** درآرب یتسه  ات  راک  مدنگ  وت 

رود یتلود  یب  ام  راک  زا  داب  هک  **** رون دوب  تلود  زا  رد  يراک  ره  هب 

لد اجک  ربص و  اجک  دمآ  قشع  وچ  **** لد اب  هناسفا  نیزا  دناوخ  رب  یسب 

يروبص ناز  دش  نامداش  رخآ  مه  **** يرود ياه  مغ  اب  درک  يروبص 

ورسخ یئادج  رد  نیریش  ندیلان  شخب 45 - 

جنر نخس  رد  يداتسوا  زا  درب  هک  **** جنس نخس  نآ  دروآ  رتفد  رد  نینچ 

دنام سوه  رد  شناج  دنبرد و  شلد  **** دنام سپ  زاب  ورسخ  نیریش ز  نوچ  هک 

تخیر یم  ماداب  لگ  رب  یبالگ  **** تخیگنارب لگ  بآ  رت  ماداب  ز 

ياپ رب  تسد  دز  یم  داتفا و  ورف  **** ياج رب  هتشک  دنپسوگ  ناسب 
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روم هدید  نوچ  هدش  یگنت  زا  لد  **** روز هتخادرپ  یتقاط  یب  زا  نت 

ار شنماد  هدید  نوخ  هتفرگ  **** ار شنمرخ  هداد  داب  رب  يوه 

هتشگ ماد  دنب  ياپ  یغرم  وچ  **** هتشگ مارآ  یب  شیوخ  فلز  وچ 

شرانک رهوگ  رپ  هدید  رحب  ز  **** شرای نارجه  هشیدنا  هدش ز 

تسد رب  تسد  دز  یم  دادیب  زا  هگ  **** تسم نوچ  داتفایم  ياپ  زا  یهگ 

تشاد ینکفادود  رس  شتآ  نادب  **** تشاد ینز  شتآ  هقارح  شلد 

وس ناز  دور  شدود  رگم 
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دود اه  هدیشوپ  رس  رب  دتفا  هک  **** دوب لد  هک 

هدیشک رهوگ  رد  هتشر  نوچ  هژم  **** هدید رهوگ ز  هتشر  هداشگ 

شغارچ مشچ و  هدش  یباوخیب  ز  **** شغامد ياهسوه  نمیا  باوخ  ز 

هتسشن رهوگ  رس  رب  هدید  ز  **** هتسب راتفگ  زا  بل  کشخ و  نهد 

نازرا هفین  دساک  هفان  وز  هدش  **** نازرل دیب  گرب  وچ  شورس  یهس 

كاخ رب  دناشفا  گشم  دعج  نیگشم  ز  **** كانمغ دیطلغ  نیمز  رب  ینامز 

دنک یم  هلال  زا  لگ  گرب  نیرسن  هب  **** دنچ ینخان  هداشگ  رب  نیرسن  وچ 

بانع هب  ار  قدنف  دیئاخ  یهگ  **** بآ دز  ماداب  زا  رکش  رب  یهگ 

يدیمخ ناگوچ  نوچ  ياج  رب  یهگ  **** يدیود یم  وس  ره  يوک  نوچ  یهگ 

درک یم  باریس  ار  هلال  سگرن  ز  **** درک یم  باوخ  یب  هدید  رد  کمن 

روفاک بآ  رد  نوچ  تشگ  نازادگ  **** رون دبنگ  نوچ  هدش  رب  یتخرد 

بامیس كاخ  رب  نوچ  تسسگب  مه  ز  **** باتهم هدنشخر  نوچ  هزات  يراهب 

لد هگرگشل  رب  داتفا  تسکش  **** لد هر  رب  دمآ  مغ  نوخیبش 

دنتسکش ار  تقاط  ناراد  كزی  **** دنتسشن رب  تنحم  نازاس  نیمک 

هنیزخ رب  هنیزخ  دش  تراغ  هب  **** هنیس بلق  ات  رگج  هاگنب  ز 

تسب نایم  ار  تمدخ  هک  هگنآ  کیلو  **** تسر ناج  ناطلس  نایمزا  دهج  دص  هب 

يدرک دایرف  نالدیب  نوچ  لد  ز  **** يدرک دای  نیرفن  هب  ار  لد  یهگ 

راک رت  تشز  نیز  یئوت  ات  يدرکن  **** راکمتس ياک  یتفگ  تخب  اب  یهگ 

يداد تسد  زا  يدروآ و  تسدب  **** يداهن يور  هب  لد  هک  ار  يدارم 

یجنر ياپ  یب  شیدناشفا  تسد  ز  **** یجنگ هب  تیاپ  ناهگان  دش  ورف 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


يداهن شراخ  لد  هب  لگ  يدوبر  **** يداشگ يورب  رد  هک  ار  يراهب 

يدیمد رد  شداب  دنداد و  ارت  **** يدیزگرب شناهج  زک  یغارچ 

يدروخن يو  زک  مرجال  دش  ناهن  **** يدرک تسد  یناگدنز  بآ  هب 

تدوبن شوخ  طاشن  شتآ  نآ  زو  **** تدوبن شتآ  زج  هرهب  خبطم  ز 

نونکا تدوس  درادن  ینامیشپ  **** نونکا تدود  دمآ  رب  شتآ  نآ  زا 

ینارماک یبای  هک  يداد  شلد  **** ینامسآ شورس  خرف  یهگ 

هک **** هار زا  شدرب  یم  سوه  وید  یهگ 
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هاش یپ  رب  نتفر  تسیاب  یم 

درب ردب  یتشک  نایم  ناز  رخآ  مه  **** درب رسب  تنحم  نیرد  يرایسب  وچ 

تسار هر  كاخ  اب  هدش  يراوخ  سب  ز  **** تساخرب هار  كاخ  يراز ز  دص  هب 

درک ربخ  ار  وناب  هاش  راک  ز  **** درک رذگ  وناب  نیهم  هاگرد  هب 

رایسب داد  شدنپ  درک و  تحیصن  **** راک نیرد  دش  قفاوم  وناب  لد 

دنی رد  دیواج  سک  چیه  دنامن  **** دنچ یکزور  مغ  نیرد  وش  رباص  هک 

لپ دنکفا  دوز  ور  زیت  بآ  هک  **** لگ نوچ  دوب  تلود  زیت  دیابن 

راب رگد  دزیخ  دتفوا  هک  سکره  هک  **** راک دوب  هب  نازیخ  نداتفا و  يوگ  وچ 

ددنبن ات  دیاشگ  رب  يراک  هن  **** ددنگن ات  یمخت  چیه  دیورن 

تسم دش  دوز  دش  روخ  دوز  سکره  هک  **** تسدارف دیآ  رید  هک  هب  نآ  دارم 

دنام دوز  دنار  دوز  وک  ره  هک  **** دنار دوز  وک  ور  هار  دیابن 

ناساره دوبن  نم  جنپ  تسش و  ز  **** ناسآ دریگ  رب  نم  تسشوک  يرخ 

دیاشگ رب  هگنآ  تخس و  دیرگب  **** دیامن يدنت  وک  ربا  ینیب  هن 

نوچ دوب  نوچ  ادرف  راک  دناد  هک  **** نونکا یتخس  اب  نتخاس  دیابب 

يدیشک يراوشد  يراوخ و  یسب  **** يدید جنر  ورسخ  راک  رد  یسب 

تسین نآ  زا  كاب  ینخی  هدروخان  دوب  **** تسین نایز  وز  يدروخن  يدوس  رگا 

بآ دور  يراوشد  هب  الاب  رب  هک  **** باتشم تسیئابیکش  تقو  نونک 

رید اهراک  رد  تتلود  دنامن  **** ریز ارف  دیآ  بآ  هک  دیآ  تقو  وچ 

تدیلک دیاشگب  راک  زا  لفق  هک  **** تدیدپ دیآ  یهگنآ  کین  زا  دب 

شدرون رد  دیآ  قرزا  دوبک و  **** شدرز خرس و  یبای  هک  ابید  اسب 
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ياج ار  هزوریپ  ای  توقای  دوب  **** ياسرف درک  ینیب  هک  اج  رد  اسب 

تفج يرباص  اب  دش  ربص  یب  تب  **** تفگ ورف  یتخل  نخس  نیز  وناب  وچ 

دنچ يا  هتکن  وا  اب  دروآ  راکب  **** دنمدرخ روپاش  زین  رد  نیزو 

دندرک دنرسخ  شورسخ  دای  هب  **** دندرک دنب  يروبص  رد  ار  شلد 

هن **** يراگزور مغ  نیا  رد  دش  ابیکش 
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يرارق تلود  رد  هن  لد  نت  رد 

ار نیریش  وناب  نیهم  ندرک  تیصو  شخب 46 - 

زورفا لد  هام  دنکشن  ات  نادب  **** زور بش و  يداد  شلد  وناب  نیهم 

دناشفا تلود  رب  نیتسآ  شرمع  هک  **** دناوخ دوخ  شیپ  تولخ  هب  شزور  یکی 

ریپ ردام  دهاوخ  درم  تشیپ  هک  **** ریگ رب  هک  شداد  اهجنگ  دیلک 

یتسرد نت  زا  دیشک  يرامیب  هب  **** یتسس هب  شمادنا  راک  دمآ  رد 

ریس ناهج  زا  ناج  دش  ریس  ناج  زا  نت  **** ریچ دش  جنر  يورب  دنچ  يزور  وچ 

درک اهر  ناج  مه  ناهج  مه  نیریش  هب  **** درک ادج  شنیریش  ناج  زا  ناهج 

یهاش تخت  زا  درب  كاخ  رد  هنب  **** یهایس رد  شباتفآ  دش  ورف 

تیاهن ار  يراهب  ره  دشاب  هک  **** تیالو ار  شنیرفآ  تسا  نینچ 

تسکشن گنس  مه  ار  هشیش  نآ  زاب  هک  **** تسد رد  گنس  زا  يا  هشیش  دماین 

يزاب هشیش  هگ  دنک  هشیش  یهگ  **** يزاس گنرین  زک  خرچ  نیز  ناغف 

دروخ نیبگنا  نآ  زاب  دهع  رخآ  هب  **** درک نیبگنا  روبنز  دهع  لوا  هب 

تسه ار  كاخ  یتشم  هک  هرغ  وشم  **** تسهالک رد  شداب  هک  بلاق  نیدب 

روجنر ورس  دشاب  هدوسآ  هایگ  **** رود دنک  رس  زا  هالک  وک  يداب  ز 

دراد داینب  دب  هک  هرغ  وشم  **** دراد داب  رب  انب  وک  ناخ  نیدب 

چیه نایم  رد  ینیب  هدوپ  يزوج  هک  **** چیپ ولگ  ماد  نیرد  یچیپ  یم  هچ 

شوگرخ باوخ  نیا  يزاب  هبور  هب  **** شوگ هنم  ناشوگرخ  ناهابور و  وچ 

یگنلپ هبور  نیا  ریز  رد  دش  هک  **** یگنج گرگ  راکش و  ریش  اسب 

تسد شراخ  نوچ  ناهج  ياهیشوخ  **** تسه تبرجت  يور  مدرک ز  رظن 
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دتفا شتآ  تسد  رب  تسد  رخآ  هب  **** دتفا شوخ  شراخ  ار  تسد  لوا  هب 

تسا رامخ  رخآ  یتسم و  لوا  هب  **** تسا راوگشوخ  یتیگ  ماج  نودیمه 

دزرین مه  يداش  هک  يداش  نکم  **** دزرین مغ  ایند  هک  مغ  نک  اهر 

ندروخ شیب  یهاوخن  يراو  مکش  **** ندرک شیپ  رد  ناهج  یهاوخ  رگا 

تسین مکش  کی  زج  ناهج  نیز  تبیصن  **** تسین مردکی  را  تسه  جنگ  دص  ترگ 

ات یمه 
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یتسس عبط  دریگن  اه  یتخس  ز  **** یتسردنت دراد  ياپ 

تمالس دیآ  تسد  هب  يراوشد  هب  **** تماقتسا زا  جازم  ددرگرب  وچ 

يدنمشون تعیبط  رد  دبای  هک  **** يدنخ شون  دیامن  نادنچ  ناهد 

شومارف ار  یئاهر  هار  دنک  **** شوگ ار  درم  يدیماان  دریگ  وچ 

شکاله زا  تسر  ناوت  ندروخ  مک  هب  **** شکانخلت يوخ  تسا  خلت  ناهج 

روم نوچ  دنبرد  رمک  ندروخ  مک  هب  **** روگ نیا  رد  نامرک  نوچ  هراوخ  رپ  وشم 

دریمب دص  يزور  هب  ندروخ  رپ  ز  **** دریگن بت  ار  یسک  ندروخ  مک  ز 

ندرک جاتحم  ار  عبط  وراد  هب  **** ندرک جارات  فلع  دمآ  مارح 

راک رکشلگ  اب  ار  عبط  دشابن  **** راورکشلگ نان  ندروخ  دشاب  وچ 

ددنگب دشاب  رکش  رگ  يدروخ  وچ  **** ددنخب يراذگب  هچ  ره  نبلگ  وچ 

یئوگ دنچ  وا  دب  یئوپ  ودب  **** یئوج دنچ  یهاوخن  ار  ایند  وچ 

درادن لزنم  ام  وچ  ایند  رد  هک  **** درادن لد  رد  یسک  ایند  مغ 

تسا ریزگان  شنان  بآ و  یتشم  ز  **** تسا ریگ  ياج  وک  یسک  ارحص  نیرد 

گنت یلگ  گنت و  یلد  دشاب  دب  هک  **** گنت یلگ  تصخش  يا  یگنتلد  نکم 

دراد گنتلد  ناهج  رهب  زا  هک  **** دراد گنن  سکنآ  مان  زا  ناهج 

دناسر يزور  ناسر  يزور  دوخ  هک  **** دنام زور  ات  روخم  يزور  مغ 

گنل نهک  دراد  یقلبا  زور  بش و  **** گنرین سومان و  همه  نیا  اب  کلف 

دنیشن رب  نآ  دورف  دمآ  نیا  وچ  **** دنیزگ دش  دمآ  هک  قلبا  نیا  رب 

درم ردپ  نوچ  دنام  هدنز  نوچ  رسپ  **** درب ردپ  ام  زک  مغ  بالیس  نیا  رد 

دزیخنرب نوخ  نآ  دشاب  ثراو  وچ  **** دزیرب یئودنه  نوخ  وک  یسک 
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يزاون ار  شکردپ  يودنه  هک  **** يزاتکرت نیا  اب  وت  يدنزرف  هچ 

تشک ارت  تشپ  رب  تشپ  نیدنچ  هک  **** تشپ نامک  ژوک  نیدب  يریت  نزب 

ددرگن هبرف  وا  رد  سک  راکش  **** ددرگن هز  یب  نامک  ات  ار  کلف 

دشاب ریشمش  یپ  ریز  رد  ایگ  **** دشاب ریش  رب  هر  هک  ار  ینزوگ 

يراد هک  **** شیوخ ندنام  رب  يدش  نوچ  نمیا  وت 
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شیپ رد  هاچ  سپ  رد  داب 

شومارف ندروخ  یمدآ  تسا  درکن  **** شوماخ يایرد  نیا  هک  نمیا  شابم 

یعیقب دیان  نورب  هعقب  نازک  **** یعیبر ینیب  ار  عبر  نیمادک 

دریم خلت  یناگدنز  نیریش  هک  **** دریگ خلت  اناد  هک  هب  نآ  ناهج 

تسا غارچ  نوچ  نادنخ  گرم  تقو  هب  **** تسا غاد  درد و  اب  یگدنز  زک  یسک 

دنسوب تسد  ار  نانز  ندرگ  لگ  نوچ  **** دنسوسفرپ رس  نینچ  زک  ینارس 

هار زا  مراد  رب  شنمات  نکفب  وت  **** هاک نوچ  هک  دیوگ  دوب  ظعاو  رگا 

دشوپب وا  ات  ینک  نوریب  وت  هک  **** دشوک هدرم  دص  دوب  دهاز  رگ  و 

يزیشپ دزرن  ناهج  کلم  همه  **** يزیچ هدنیاپ  ناهج  رد  دمان  وچ 

كاپ رهوگ  دمآ  یفاص  تشرس  **** كاخ هشوت  هر  مدع  دروآ  هر 

رادیدپ دیآ  گرم  هب  دب  کین و  هک  **** رایشه نایاناد  دنتفگ  نینچ 

یبای درز  شیور  هک  ادرم  اسب  **** یبای درم  ناجناک  مان  نز  اسب 

گنت هبادرگ  نآ  رد  یتشک  دتف  **** گنس رب  ياپ  دیآ  وچ  ادنوادخ 

یناسر شیاشخبب  یشخبب و  **** یناسر شیاسآ  هب  ار  یماظن 

وناب نیهم  ياج  رب  یهاشداپ  هب  نیریش  نتسشن  شخب 47 - 

یهام دش ز  هم  رب  کلم  غورف  **** یهاش تشگ  ررقم  نیریش  رب  نوچ 

دنتشگ دازآ  ناینادنز  همه  **** دنتشگ داش  تیعر  شفاصنا  هب 

تشادرب رود  زا  روج  نییآ  همه  **** تشادرب روج  ملاع  نامولظم  ز 

یجارخ یناقهد  چیه  زا  تسجن  **** یجاب تشادرب  يا  هزاورد  رهز 

ار اعد  ایند  زا  تشاد  رتهب  هک  **** ار اتسور  رهش و  درک  ملسم 
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شیم اب  گرگ  هدروخ  بآ  اج  کی  هب  **** شیوخ هدش  وهیت  اب  زاب  شلدع  ز 

دنگوس دندروخ  وا  داد  نیدب و  **** دنویپ رود و  زا  دوب  هچ  ره  تیعر 

درک رتشیب  دص  هلغ  هناد  کی  هک  **** درک رثا  نادنچ  ناهج  رد  یخارف 

ار ایگ  لگ  ياج  هب  دزیخ  رهگ  **** ار اشداپ  دشاب  کین  نوچ  تین 

تسخارف یپ  ار  تین  وکین  هش  **** تسخاش هدیشوخ  تین  دب  تخرد 

فال دنز  دوخ  هاشداپ  يار  ز  **** فارطا ياه  یگنت  اهیخارف و 

یئاشداپ رد  دنک  یئار  دب  هک  **** یئار داتفا  هاشداپ  مشچ  ز 

نیریش وچ 
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دوب ربز  ریز و  شلد  یهاش  نآ  رد  **** دوب ربخ  یب  هشنهش  زا 

تشاد يور  ارحص  رس  ناشوهدم  وچ  **** تشاد يورسخیک  تلود  هچ  رگا 

یناشن ورسخ  زا  شدنراک  رگم  **** یناوراک ره  زا  دیسرپ  ربخ 

تخت نامسآ  رب  نیمز  زا  دیناسر  **** تخب يرتشم  هاش  هک  دش  هگآ  وچ 

يرادتسود مسر  دروآ  ياجب  **** يراثن رهوگ  یناشفا و  جنگ  ز 

دوب لدگنس  بصعت  رد  میرم  هک  **** دوب لدگنت  میرم  راک  زا  کیلو 

دنویپ رهم و  دزاسن  رد  سک  اب  هک  **** دنگوس مور  رد  دب  هداد  ار  کلم 

تفای رت  خلت  تیاکح  نیز  ار  سفن  **** تفای ربخ  یخلت  نینچ  زا  نیریش  وچ 

دنام ورف  لگ  رد  رخ  وچ  تنحم  نآ  رد  **** دنام ورف  لد  راک  هب  يروک  لد  ز 

درزاین ار  يروم  هکلب  یغرم  هن  **** درک یهدنامرف  وک  لاسکی  نآ  رد 

تشاد یگتفشآ  فلز  وچ  شراک  همه  **** تشاد یگتفخ  شخوش  مشچ  نوچ  شلد 

یئافو یب  شلدع  سومان  دنک  **** یئار هدیروش  زک  دیسرت  یمه 

كاپ دوخ  ناوید  دنک  يوعد  نآ  زک  **** كالاچ ورس  نآ  دیدن  هراچ  نآ  زج 

ورسخ رامیت  دروخ  یئاهنت  هب  **** ورسخ راک  رد  يور  اهنت  دنک 

ياریب تسه  لدیب  دوب و  لدیب  هک  **** ياج رب  ياپ  شتسس  يار  زا  دوبن 

یهالک بحاص  زا  دمآ  ریس  شلد  **** یهاشداپ نآ  درپس  یئالوم  هب 

تسد وا  كارتف  رب  روپاش  هدز  **** تسب رب  تخر  هدنور  نوگلگ  هب 

درب نتشیوخ  اب  ار  دنچ  يزینک  **** درشفب ياپ  هر  رد  وچ  نابوخ  نازو 

دندوب راوخمغ  شتحار  جنر و  هب  **** دندوب رای  وا  اب  ياج  ره  رد  هک 

رایسب زین  نایاپراچ  سنج  ز  **** رانید ابید و  زا  تشادرب  یسب 
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رپ ار  تشد  هوک و  هدرک  ایرد  وچ  **** رتشا بسا و  دنفسوگ و  واگ و  ز 

لیم رد  لیم  نایاپراچ  وا  سپ  **** لیجعت هب  دمآ  رصق  يوس  اجنآ  زو 

رهوگ داد  رد  نت  شیوخ  گنس  هب  **** رتولول دش  فدص  رد  هر  رگد 

هنیگبآ تفر  مغ  ناتسگنس  هب  **** هنیزخ دمآ  ناودنه  روه  هب 

باشوخ رد  نآ  زا 
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نازورف دش  دبوم  هاگ  شتآ  وچ  **** نازوس گنس  نآ 

يراز هلال  نوچ  هدکشتآ  نآ  دش  **** يراهب مرخ  دب  هک  وا  يور  ز 

دوب وا  راد  یمرگ  هک  یتفگ  اوه  **** دوب وا  راک  رد  اوه  ناک  یمرگ  زث 

کیدزن راک  رد  ار  دیما  دیدب  **** کیدزن رای  دماک  تسناد  کلم 

شساپ تشاد  یم  بش  زور و  میرم  هک  **** شساره رطاخ  رد  دوب  میرم  ز 

تفای یمن  تصرف  مه  زین  نتفر  هب  **** تفای یمن  تصخر  شندروآ  دهم  هب 

هار نآ  كاخ  زا  داهن  لد  يداب  هب  **** هام نآ  زا  درک  تعانق  یماغیپ  هب 

رام نوچ  دیچیپ  یم  هشیدنا  نآ  زو  **** رادلد دای  یب  نامز  کی  يدوبن 

نیبوچ مارهب  گرم  زا  ورسخ  یهگآ  شخب 48 - 

گنز رگشل  رب  دز  مور  هاپس  **** گنروا رب  دمآ  حبص  هاشنهاش  وچ 

تسکشب راو  اخیلز  هم  جنرت  **** تسد رد  جنران  یفسوی  دمآ  رب 

يزاونلد رد  اهیوربا  داشگ  **** يزاس گنرین  کلف  مشچ  زا  دش 

دنداد هدژم  ار  ناهج  يزوریپ  هب  **** دنداشگ دبنگ  نوگ  هزوریپ  رد 

دادیب عینشت و  زا  هدوسآ  نیمز  **** دایرف اغوغ و  زا  نمیا  هنامز 

ورسخ تخت  یناورسخ  هداهن  **** ون هیاریپ  خرف و  لاف  هب 

هدیشک رب  نودرگ  هب  ینیطامس  **** هدیشک رس  هردس  هب  هدرپارس 

رود هکشیپ  طاسب  زا  جامآ  کی  **** روفغف ناقاخ و  رصیق و  هداتس 

یئادخ روشک  هدز  وناز  ورب  **** یئاج هدرک  ایهم  هشوگ  ره  هب 

دندید شیوخ  ياپ  تشپ  تبیه  ز  **** دندیشک فص  رد  فص  هک  نارادفرط 

ندید زاب  تسایس  زا  تسراین  **** ندیرب رس  دمآ  لد  رد  شک  یسک 
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زور رب  هتسب  ینیب  خاتسگ  رد  **** زورفا بش  ياهرمک  رهوگ  سب  ز 

لیم هد  رادقم  هدز  يدنبرمک  **** لیپ نوچ  نارادرمک  هتسب  ابق 

یتشگ بامیس  يدب  رز  رگ  نخس  **** یتشگ بآ  میب  زا  شتاک  فص  نآ  رد 

تخب ناوج  عبط و  ناوج  ورف  ناوج  **** تخت رب  زیورپ  ورسخ  هتسشن 

شیئارس نامالغ  فص  هدیشک  **** شیئاشداپ تخت  درک  هیور  رد 

راوید شقن  نامالغ  شقن  هدش  **** راگرپ هنیرز  نآ  رد  یشوماخ  ز 

هداد ماع  راب  صاخ  مسر  هب  **** هداد مارآ  تخت  ریز  ار  نیمز 

رد یکیپ  رد  ز  **** نادادماب تلود  بابلا  حتف  هب 
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ناداش تخس  دمآ 

شاب ناهج  هاش  ناهج  رد  هشیمه  **** شاب نامداش  اتفگ  دیسوب و  نیمز 

نیبوچ مارهب  دش  هرهب  نیبوچ  هک  **** نیرز تخت  زا  شاب  هرهب  نیرز  وت 

تخادرپ هب  نمشد  زا  هناخ  نیبوچ  هک  **** تخات نورب  نیبوچ  هناخ  زا  طاشن 

مارهب نیبوچ  نت  رب  دز  لثم  **** مایا نیگنس  لد  زا  هاشنهش 

دوب نت  هنیبوچ  نز  کبوچ  کلف  **** دوب نز  بوچ  هنامز  ام  رب  ات  هک 

رواخ هب  دش  نیبوچ  هنیبوچ  هم  **** روآرب دش  ام  تلود  بوچ  وچ 

تسا روگ  هرهب  شناهج  زا  ماجنارس  **** تسا روگ  مارهب  رگا  مارهب  نیا  هن 

مارهب روگ  دص  يرگنب  ات  ایب  **** ماد نیزا  تفر  يروگ  مارهب  رگا 

مارهب روگ  دص  يرگنب  ات  ایب  **** ماد نیزا  تفر  يروگ  مارهب  رگا 

درک یم  شیرادناهج  يانمت  **** درک یم  شیرای  ناهج  رد  ات  ناهج 

يریگ ریش  ام  اب  درک  ناتسم  وچ  **** يریگ ریشمش  زک  ریش  نآ  اجک 

دز نایواک  شفرد  رب  هچناپت  **** دز ناهج  رد  شتاک  غیت  نآ  اجک 

تسا داد  داب  رب  نایکاخ  بیرف  **** تسا دازریش  وک  ار  هنازرف  اسب 

ریجخن ماد  رد  دش  هتسب  نوسفا  هب  **** ریپ هبور  زک  ناوج  گرگ  اسب 

یهام گرگ  دنیب  ماد  هبور  هک  **** یهاش تسار  هبور  گرگ  رب  نآ  زا 

نایوج تقو  یب  دوش  ار  تموصخ  **** نایوگ هفای  بیرف  زک  هش  اسب 

ریت دهن  لد  رب  ناینرپ  ياج  هب  **** ریبدت ماخ  باتش  زا  ماجنارس 

رورغم شیوخ  روز  هب  سک  ادابم  **** رود دوش  رس  زا  هالک  يرورغم  ز 

دریمب نغور  زا  هک  دشاب  اسب  **** دریگ رون  نغور  هچرا ز  غارچ 
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دراد هزادنا  زین  هک  دیاب  کمن  **** دراد هزات  ور  کمن  ار  اه  شروخ 

ددرگ رادرم  نهد  رد  شراوگ  **** ددرگ راخ  امرخ  هک  نادنچ  روخم 

تلالح دشاب  نارگید  مارح  **** تلاح ياهترورض  زک  روخ  نانچ 

دیاب هزادنا  ار  شیداش  مغ و  **** دیاب هزاورد  نیا  هک  ار  یمیقم 

ياپ نتشیوخ  میلگ  زا  شیب  شکم  **** ياج دوخ  نارود  زا  رتالاب  وجم 

يراد هک  یجوا  زا  رتالاب  رپم  **** يراد هک  یجوم  نزم  رب  ایرد  وچ 

لغش ردق  هب 
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فاب ایروب  دنادن  يزود  رز  هک  **** فال ندز  دیاب  دوخ 

دنق اب  دنق  هلیله  اب  هلیله  **** دنمرنه دز  یناتساد  وکین  هچ 

نداد داب  رب  نهک  مسر  هر و  **** نداهن ون  داهن  دش  خرف  هن 

گنچ ندز  رب  نامیتی  يالاک  هب  **** گنس ندز  رد  نامیدق  لیدنق  هب 

داد ربخ  وز  هناد  هک  متفگ  نم  هن  **** داد رب  هتشک  یمخت  تشک  وکنآ  ره 

دیوگ تسار  يدورس  يدور  ره  هن  **** دیور تسار  یتخرد  یمخت  ره  هن 

غیم رد  هرهچ  دشوپ  هک  ار  هم  اسب  **** غیت ندرک  لیامح  یگنهرس  هب 

دریگ رید  هچرا  دریگ  شنوخ  هک  **** دریگ ریش  وک  نیبم  يزیرنوخ  وت 

یگنر ود  دراد  یقلبا  ریز  رد  هک  **** یگنز مین  راوس  قلبا  نیا  زا 

تسا گنر  ود  رخآ  دوش  لدکی  اجک  **** تسا گنلپ  يوخاب  هک  نمیا  شابم 

تسین انشآ  راگمتس  اب  تلود  هک  **** تسین اور  تلود  بهذم  رد  متس 

هاک رب  ياو  رخ  رب  ياو  میوگن  **** هاگان داتفا  نادهاک  رد  يرخ 

تشک ناوت  نوچ  یبارغ  يریجنا  هب  **** تشپ دنک  یک  اولح  ناوخ  رب  سگم 

خاروس هسیک  ددرگ  هنخر  نید  نیزک  **** خاک نکم  نیرز  نارگید  میس  هب 

راطع جران  زا  رزاگ  نیدک  **** رازاب هتفشآ  نیردنا  راد  هگن 

يراوخ یعون ز  یشماخ  دشاب  هک  **** يراز هب  دتفا  راک  وچ  شماخ  وشم 

نامان هتفشآ  نیزا  تسا  دوب  یکی  **** ناماع ریجنز  رد  هک  متسدینش 

گنس یتشادرب  یسک  رت  غلاب  هب  **** گنج یغلابان  یتخس  وا  اب  وچ 

راک نیا  دشاب  نوچ  یشک  نیک  ناریپ  ز  **** راخ يروخ  نالفط  زک  دندیسرپب 

دندنسپ يراکمتس  نالفط  اجک  **** دندنخن ناریپ  رگا  تفگ  هدنخب 
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دشاب ذوخأم  رس  ياپ  مرج  هب  **** دشاب دونشخان  ياپ  زا  تسد  وچ 

شیوخ رب  دشاب  مشتحم  مه  وا  هک  **** شیورد چیه  رد  نیبم  يرابج  هب 

زومایم دب  مشچ  ندید ز  رنه  **** زود رب  هدید  مدرم  کین  بیع  ز 

سواط ياپ  هن  نیب  غاز  مشچ  وت  **** سوساج مشچ  نیا  بیع  وچ  دنیب  رنه 

هدوهیب سک  فرح  رب  هنم  **** تشم رد  ریوزت  دص  هب  یفرح  ارت 
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تشگنا

؟  یئاشگ دص  دص  نارگید  بیع  هب  ****؟ یئامن هدید  کی  شیوخ  بیع  هب 

یئور تخس  نک  اهر  هنییآ  هب  **** یئوج بیع  رد  يا  هنییآ  مک ز  هن 

سک تبیغ  دیوگن  سک  شیپ  هک  **** سب رنه  کی  نیا  هنیآ  ظافح 

دنیب شیپ  زا  چنآ  دیوگ  سپاو  هک  **** دنیشن سکنآ  هایس  ور  هیاس  وچ 

درب ناوت  مک  ناتسد  ماخ  زا  درن  هک  **** درخ ار  شیوخ  مصخ  دید  دیاشن 

ماسر درم  دراگن  رجنخ  رب  هک  **** مافرز شوگرخ  نآ  رب  هرغ  وشم 

دنزیر شوگرخ  یسب  نوخ  ودب  **** دنزیتس رجنخ  نادب  ناریش  نوچ  هک 

يراوخ راهنز  هگ  دیآ  دنت  هک  **** يراوخ هب  رگنم  ور  مرن  بآ  رد 

دزوسب نمرخ  دص  هک  دیآ  تقو  هک  **** دزورف خر  وک  هنم  لد  شتآ  رب 

ریشمش هکلب  دیامن  نادند  هن  هک  **** ریش هدنخ  رد  نیبم  یخاتسگ  هب 

يریش مان  دبای  ریش  گنج  ز  **** يریلد فال  دنز  وک  سکنآ  ره 

مان شدش  ورسخ  ناورسخ  نیک  ز  **** مارهب درک  ورسخ  یهاوخ ز  نیک  وچ 

یجنرب نداتفا  زو  ندنکفا  زک  **** یجنسن ار  دوخ  دوخ  مکابرا ز  هب 

درخ يوش  نادرخ  یتسدمه  زا  هک  **** درب ناوت  هب  ناگرزب  اب  هزیتس 

دزیخ درخ  یهام  درخ  بآ  زک  **** دزیتس ایرد  رد  هک  هب  نآ  گنهن 

بآ ناگدید  زا  دنتخیر  ناگرزب  **** باب نیرد  يرایسب  تفگ  ورسخ  وچ 

گنرلگ بآ  سگرن  هدرک ز  ناور  **** گنتلد زور  نآ  تخت  دمآ ز  دورف 

ماج اب  هن  دش و  یم  انشآ  تخت  اب  هن  **** مارهب رهب  زا  دروخ  هودنا  زور  هس 

ورسخ یئارآ  مزب  شخب 49 - 
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دندرک هزاوآ  دنلب  ار  اهانغ  **** دندرک هزات  سلجم  زور  مراهچ 

ایرث نوچ  رهاوج  زا  تشگ  نیمز  **** ایرد تسد  دمآ  رد  ندیشخب  هب 

تسد زا  شدرب  نیریش  رادید  مغ  **** تسم نایقاس  شون  دش ز  نوچ  کلم 

ار دوخ  درد  دش  بلط  نامرد  وزو  **** ار دبراب  ندرک  دومرف  بلط 

ملسو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تعن  رد  شخب 5 - 

شکاپ ناج  رب  نیرفآ  نارازه  **** شکاخ تسه  شنیرفاک  دمحم 

شنیرفآ هاگ  راک  زارط  **** شنیب لها  مشچ  زورفا  غارچ 

ار ایبنا  لیخ  رس  رالاس و  هپس  **** ار افو  نادیم  گنهرس  ورس 

دنچ يا  هداتفا  راک  هاوخ  تعافش  **** دنچ يا  هدام  رن  شک  رب  عقرم 

یهلا جنگ  نزخم  دیلک  **** یهاگحبص غاب  شخب  نیحایر 

شمیتی رد  دش  مان  اجنآ  زا  **** شمیسن رد  شزاون  ار  نامیتی 

ملاع مشچ  يایتوت  تروص  هب  **** مدآ كاخ  يایمیک  ینعم  هب 

تسب دبا  راوید  راچ  رب  انب  **** تسب دح  راچ  نوچ  ار  عرش  يارس 

داد يوریپ  شهانپ  رد  ار  درخ  **** داد يون  ار  توبن  دوخ  عرش  ز 

تسنآ زا  خوسنم  ودب  اه  تعیرش  **** تسناهج متخ  وا  عرش  ساسا 

ریشمش هاگ  دیلک و  هگ  شنابز  **** ریش نوچ  دنت  میحر و  يدرمناوج 

هدیسر يدومحم  هب  يدوعسم  ز  **** هدیزگ ناصاخ  زا  صاخ و  يزایا 

گنس رب  تسب  دناد  شقن  نهآ  زک  **** گنچ رد  هداد  ترصن  غیت  شیادخ 

درک لد  گنت  ار  لدگنس  یناهج  **** درک لجخ  ار  نانامگدب  زجعم  هب 

دازآ ملاع  دروخبآ  زا  ورس  وچ  **** داش ناتسود  يوربآ  رب  لگ  وچ 
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یشورف ربنع  ار  داب  شمامع  **** یشوپ زبس  شورس  هداد  ار  کلف 

شرای راچ  تبون  جنپ  تبون  هب  **** شراوس ناطلس  بکوم  رد  هدز 

جارعم رس  بحاص  یحو و  نیما  **** جات وا  نیلعن  ار  شرع  ریرس 

مدرم هب  ار  يوید  هدرک  یکاخ  ز  **** مجنا هب  ار  يدهم  هدرب  یهاچ  ز 

شهاگراب ناشواچ  زا  میلک  **** شهاپس ناشات  لیخ  زا  لیلخ 

يرامسوس مرحم  يرام و  مرح  **** يراغ هوک و  رد  شتحار  جنرب و 

هداهن یگنس  رس  رب  بل  یهگ  **** هداد گنس  تسدب  نادند  یهگ 

رهوگ لعل و  دراد  هک  **** گنچ دز  گنس  رد  نآ  زا  شنادند  بل و 
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گنس رد  ياج 

رد رب  هدروآ  نانک  نادند  کلف  **** ربنچ ریز  ار  شنک  نادند  رس 

تمایق ات  وگ  یتما  شنابز  **** تماقتسا رد  لد  باوخ و  رد  رصب 

میوا كاخ  نم  نم و  بآ  وا  هک  **** میوا كانمغ  بل  هنشت  نآ  نم 

ریبدت هچ  هللا  یبن  يا  ریبدت  هچ  **** ریصقت رایسب  ما  هدرک  تمدخ  هب 

كاخ نیا  راک  رد  ینک  شهاوخ  کی  هک  **** كاپ هضور  ناز  یتساوخرد  منک 

یناد هک  هگنآ  درب  تسد  یئامن  **** ینامیدرب نآ  زا  تسد  يرآرب 

ياشگب رانز  شرفاک  سفن  ز  **** ياشگب راک  یماظن  رب  یهلاک 

روآ شیاشخب  یندوشخب  نآ  رب  **** روآ شیاسآ  نزخم  رد  شلد 

تسنارکیب تمحر  يایرد  ارت  **** تسا نارگ  هوک  وا  مرج  هچ  رگا 

رخآ يزرمآ  ناگیار  يادخ  **** رخآ يزرمآ  ناور  شزرمایب 

( دبراب نحل  یس   - ) شخب 50

تسد رد  بآ  نوچ  یطبرب  هتفرگ  **** تسم لبلب  نوچ  دبراب  دمآ  رد 

زاوآ شوخ  نحل  یس  درک  هدیزگ  **** زاس رد  دوب  ار  وا  هک  ناتسد  دص  ز 

شوه يدتسب  هگ  يداد و  لد  یهگ  **** شون نوچ  نحل  یس  نادب  ینحل  یب  ز 

دروآ رد  رت  کناب  کشخ  دور  ز  **** دروآ رد  همخز  رس  نوچ  طبربب 

يدنار دروآ  داب  جنگ  زا  دابوچ  **** دروآ داب  جنگ  لوا 

واگ جنگ  مود  **** يدناشف یجنگ  شبل  يداب  ره  ز 

جنگ مه  واگ و  مه  نیمز  يدناشفارب  **** جنساون يدرک  ار  واگ  جنگ  وچ 

هار یتخاس  نوچ  هتخوس  جنگ  ز  **** هتخوس جنگ  موس 
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دیراورم ناورداش  مراهچ  **** هآ ار  جنگ  دص  یتخوس  یمرگ  ز 

یتفس دیراورم  هک  یتفگ  شبل  **** یتفگ دیراورم  ناورداش  وچ 

يدرک زاس  یسیدقاط  تخت  وچ  **** یسیدقاط تخت  مجنپ 

یگنروا یسوقان و  متفه  مشش و  **** يدرک زاب  رد  اهقاط  زا  تشهب 

زاوآ زا  سوقان  نوچ  گنورا  يدش  **** زاس يدز  یگنروا  یسوقان و  وچ 

يداد سواک  هقح  دنق ز  وچ  **** سواک هقح  متشه 

ناهوک رب  هام  مهن  **** يداد سوب  ار  وا  يالاک  رکش 

يداهن ناهوک  رب  هام  شنابز  **** يداشگ ناهوک  رب  هام  نحل  نوچ 

هناد کشم  ياون  یتفگرب  وچ  **** هناد کشم  مهد 

دیشروخ شیارآ  مهدزای  **** هناخ کشم  يوب  یتشگ ز  نتخ 

دز وچ 
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یهام دیشروخ  يدب  شیارآ  رد  **** یهار دیشروخ  شیاراز 

زورفا سلجم  زورمین  یتفگ  وچ  **** زورمین مهدزاود 

زبس رد  زبس  مهدزیس  **** زور همین  ات  يدب  دوخ  یب  درخ 

يدیمد رب  هزبس  درز  غاب  ز  **** يدینش شزبس  رد  زبس  گناب  وچ 

گنهآ رد  يدروآ  یمور  لفق  وچ  **** یمور لفق  مهدراهچ 

ناتسورس مهدزناپ  **** گنز زا  مور و  زا  جنگ  لفق  يداشگ 

یتشگن ناتسورس  هب  یلاس  ابص  **** یتشذگ ناتسورس  ناتسد  رب  وچ 

يداد زاس  ار  یهس  ورس  رگ  و  **** یهس ورس  مهدزناش 

هداب نیشون  مهدفه  **** يداد زاب  طخ  نوخ  هب  شورس  یهس 

یتسکش نیشون  هداب  رامخ  **** یتسب هدرپ  رد  ار  هداب  نیشون  وچ 

هناور ار  ناج  شمار  يدرک  وچ  **** ناج شمار  مهدجیه 

زورون زاس  ای  زورون  زان  مهدزون  **** هنامز يدرک  ادف  ناج  شمار  ز 

زور نآ  تلود  یتسشن  يزورون  هب  **** زورون زان  يدیشک  هدرپ  رد  وچ 

یلام گشم  يدرک  هیوگشم  رب  وچ  **** هیوگشم متسیب 

یناگرهم مکی  تسیب و  **** یلاح کشمرپ  يدش  وگشم  همه 

ینابرهم زا  قلخ  شوه  يدربب  **** یناگرهم ياون  يدرک  ون  وچ 

لاف یتخادنا  کین  ياورم  رب  وچ  **** کین ياورم  مود  تسیب و 

زیدبش موس  تسیب و  **** لاس نآ  ياورم  يدمآ  کین  همه 

زیخ بش  قافآ  هلمج  يدندش  **** زیدبش هار  یتفرگ  رب  بش  رد  وچ 

يدیشک خرف  بش  ناتسد  رب  وچ  **** خرف بش  مراهچ  تسیب و 
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زور خرف  مجنپ  تسیب و  **** يدیدن سک  بش  رت  هدنخرف  نآ  زا 

یتشگ زوریف  خرف و  هنامز  **** یتشگ زور  خرف  يار  شرای  وچ 

زیت يرد  کبک  هچنغ  يدرک  وچ  **** يرد کبک  هچنغ  مشش  تسیب و 

ناگریجخن متفه  تسیب و  **** زیوالد کبک  هچنغ  يدربب 

يدرک ریجخن  ار  هرهز  نوچ  یسب  **** يدرک ریبدت  ناگریجخن  رب  وچ 

شوایس نیک  زا  يدنار  همخز  وچ  **** شوایس نیک  متشه  تسیب و 

جریا نیک  مهن  تسیب و  **** شوگ يدش  ناشوایس  نوخ  زا  رپ 

زاب يدش  ون  جریا  نیک  ار  ناهج  **** زاغآرس ار  جریا  نیک  يدرک  وچ 

رابرکش ار  نیریش  غاب  يدرک  وچ  **** نیریش غاب  ما  یس 

زیگنا شمار  ناسنیدب  یئاهاون  **** راب يدش  نیریش  ار  خلت  تخرد 

دبراب تفگب  **** زیت هدرپ  رد  دبراب  دز  یمه 
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تفگ هب  راب  زک 

رونم ردب  نآ  مسر  دب  نانچ  **** تفگ هز  رابدص  شورسخ  نابز 

زور نآ  تخاونب  وا  هک  هدرپ  ره  هب  **** رز هردب  يدادب  هز  ره  رب  هک 

یئاون دز  رب  وا  هک  هدرپ  ره  هب  **** زور نآ  تخادرپ  رگد  یجنگ  کلم 

یتسد گنت  رب  رگ  هک  یظفل  یهز  **** یئابق رهوگ  زا  رپ  شداد  کلم 

دندنسپ هب  نیز  ترگ  نارود  نیرد  **** یتسد هب  نیرز  یهز  یتفگ  یهز 

زارفارب ندرگ  یتمه  یلاع  ز  **** دندنب هناو  ندرگ  هب  نیمشپ  یهز 

زود رب  هدید  ار  عمط  يدنسرخ  هب  **** زادنیب ندرگ  زا  هزره  بانط 

یهاش هب  مدیشخب  جنگ  نیدنچ  هک  **** زومآ رد  یئایرد  هرطق  نم  نوچ  ز 

مدرک تسار  ار  نخس  یگرب  هب  **** یهاک گرب  متسجن  نمرخ  نآ  زو 

ار ناهج  مدرک  رپ  هک  سب  نیا  ارم  **** مدرک تساوخرد  نم  هن  داد و  وا  هن 

تسه یسب  نیرز  هز  رگ  یماظن  **** ار ناک  ایرد و  مدش  تمعن  یلو 

يزارط ار  نابیرگ  رگ  هز  نیدب  **** تسد زا  شراذگم  دش  دهز  وت  هز 

**** يزارف ندرگ  ناندرگ  رب  ینک 

نیریش زا  میرم  شیپ  ورسخ  ندرک  تعافش  شخب 51 - 

دروآ رس  رب  یلاله  فطع  نیمز  **** دروآرب رس  نودرگ  بیج  زا  ردب  وچ 

ون شرس  رد  نیریش  يادوس  هدش  **** ورسخ تفر  ناتسبش  رد  سلجم  ز 

یتشگ خلت  مغ  زا  میرم  ناهد  **** یتشذگرس نیریش  یتفگ ز  رب  وچ 

مد ره  دناوخ  یم  وا  رب  یسیع  مد  **** میرم شیپ  هتسشن  یتسم  نآ  رد 

رتهب روجهم  کمن  نم  شیر  ز  **** رتهب رود  نم  زا  هچرگ  نیریش  هک 
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تستشگ ماندب  نم  هب  رد  یتیگ  هب  **** تستشگ ماک  نمشد  هک  مناد  یلو 

شزین وت  يزاونب  هک  دیآ  باوص  **** شزیزع مراد  مزاونب و  نم  وچ 

مراپس ناراتسرپ  يوکشم  هب  **** مرایب شرصق  نازک  هد  تزاجا 

منینزان مشچ  داب  شتآ  رپ  **** منیب زاب  رگ  وا  يور  منیبن 

ریگ نامسآ  بکاوک  نوچ  تهوکش  **** ریگناهج يا  هک  میرم  داد  شباوج 

هداهن رس  تمکح  طخ  رب  کلف  **** هداهن رد  رب  ناهج  ار  تفالخ 

دورف دش  دهاوخن  **** نیریش مان  دش  رت  ياولح  رگا 
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نیریش ماک  زا 

مرگ ینک  یک  ات  ار  درس  جنرب  **** مرن نینچ  یئاولح  جنر  یب  ارت 

دود یب  ياولح  دوب  نیریش  سب  هک  **** دوس ارت  ندیدان  راخ  روخ  بطر 

يزاب هقح  لباب  دزاس ز  رب  هک  ****؟ يزاس هقح  مه  یئوداج  اب  ارم 

دراد شیپ  رد  یکی  يزانط  هب  **** دراد شیب  رب  زا  هناسفا  رازه 

روجهم وت  زا  نم  يوش  یضار  وز  وت  **** رود دنک  ار  ام  دبیرفب و  ارت 

مناوخ کین  ار  اهناسفا  نینچ  **** مناد کین  ار  وا  ياهنوسفا  نم 

دنارب هر  زا  قرز  هب  ار  دراطع  **** دنادن هجنپ  زا  دص  وک  نز  اسب 

دنلامج وس  نوریب  ثبخ و  وس  نورد  **** دنلافس ناحیر  دننام  نانز 

نز رد  ریشمش و  رد  بسا و  رد  افو  **** نزرب چیه  رد  نتفای  دیاشن 

تسد یمدرم  زا  يوشب  یتفگ  نز  وچ  **** تسب ناوت  نوچ  نز  رب  تسا  يدرم  افو 

يزاب تسار  نز  یکی  زا  دندیدن  **** يزاس هراچ  نادرم  دندرک  یسب 

تسار بناج  پچ  بناج  زا  يوجم  **** تساخرب دنیوگ  پچ  يولهپ  زا  نز 

یئالب زج  يرادن  لصاح  وزک  **** یئادخ زا  رود  نآ  رد  لد  يدنب  هچ 

یشاب درمان  یتریغ  یب  رگ  و  **** یشاب درد  اب  يرب  تریغ  رگا 

روآرب يدازآ  هب  رس  نسوس  وچ  **** روآرب يداش  زا  مد  اهنت  ورب 

دنمدرخ ناج  كریز و  شوه  هب  **** دنگوس دروآ  نابز  رب  هگنآ  سپ 

هار دنک  روشک  نیدب  نیریش  رگ  هک  **** هاشنهش تخت  رصیق و  جات  هب 

ار نتشیوخ  تروج  مزیوآ ز  رب  **** ار نسر  نیگشم  مهنرب  ندرگ  هب 

دنیبن يدابآ  هک  هب  نآ  دغج  هک  **** دنیشن يداو  نآ  رد  وک  هب  نامه 
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تفج اب  تفج  دزاسن  رد  زگره  هک  **** تفگ نیا  میرم  نوچ  ار  هاش  دش  نیقی 

درک یم  ربص  دومن و  یم  شزاون  **** درک ینب  رگید  رد  زا  ار  نخس 

رود زا  يداد  یمایپ  تلیح  دص  هب  **** روپاش هتسویپ  يدش  ورسخ  يوس 

يدرپس يراوخمغ  هب  يراوخنوخ  ز  **** يدرب زاب  یناهن  مه  شباوج 

نیدنچ هاش  دبیکش  نوچ  وا  یب  هک  **** نیریش تشگ  ناریح  هچیزاب  نآ  زا 

ناک تسناد  یلو 
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تسیئاشداپ حالص  رب  شبیکش  **** تسیئافو یب  زن 

نیریش بلط  هب  ار  روپاش  ورسخ  نداتسرف  شخب 52 - 

رود دوخ  رادلد  زا  مشاب  یک  ات  هک  **** روپاش هب  هش  يزور  درک  تعافش 

جرد رد  لعل  نوچ  شمراد  ناهنپ  هک  **** جرب نیرد  بش  کی  ار  هام  نآ  رایب 

شیب ود  هب  ندرک  یتبغر  مراین  **** شیوخ تلود  حالص  رهب  زا  نم 

یبیلص ار  دوخ  دشکرب  یسیع  وچ  **** یبیکشان سب  زا  میرم  مسرت  هک 

راو يرپ  مزرو  یتسود  هتفهن  **** رادلد هام  نآ  اب  هک  رتهب  نامه 

شهاگن مراد  هتخوس  تسد  وچ  **** شهار میاپ ز  هتخوس  هچ  رگا 

دنیشن يوید  رب  يوید و  دوش  **** دنیبب ار  خریرپ  نآ  خوش  نیا  رگ 

شاب شوخ  وت  رد  ار  نیچ  شقن  مدنب  هک  **** شاقن تشگ  نامرف  راتفریذپ 

شون همه  ایرد  نآ  جوم  دشاب  هک  **** شوج زا  رپ  یئایرد  وچ  دمآ  رصق  هب 

زان ینک  تلود  رب  هک  دمآ  تقو  هک  **** زاغآرس نیریش  اب  درک  تیاکح 

تسا دنک  ریشمش  شمیرم  زا  کیلو  **** تسا دنت  شخر  تراکش  رد  ار  کلم 

دراد مرش  رصیق  نامیپ  زا  هک  **** دراد مرزآ  نینچ  ار  وا  نآ  زا 

مینیزگ رب  ورسخ  يوگشم  هر  **** مینیشنرب هراوس  کی  ات  ایب 

یناد وچ  تلود  ار  مصخ  دیآ  رس  **** یناهن ورسخ  اب  زاس  یم  برط 

ورسخ اهنت ز  نتشیوخ  زا  یهت  **** ور یهت  هام  نیشن  اهنت  تب 

رود ادخ  زا  ياراد  مرش  دوخ  زا  هک  **** روپاش هب  يزاوآ  دز  رب  يدنت  هب 

یتفگ هچنآ  تسا  مامت  نک  تیافک  **** یتفرب ار  مزغم  هک  نیدنچ  وگم 

تفگ ناوت  دیآ  نابز  رب  نآ  چره  هن  **** تفس ناوت  دیآ  شیپ  هک  رهوگ  ره  هن 
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درک ناوت  دزیخرب  تسد  زا  چره  هن  **** دروخ ناوت  دیآ  شیپ  هک  یبآ  ره  هن 

مداد فاصنا  تیفاصنا  یب  هب  **** مدای وت  فاصنا  زا  چیه  دیاین 

تداهد يروتسد  راک  نیا  درخ ز  **** تداهد يرود  ادخ  تعنص  نیا  زا 

يرآ رب  مناج  زا  هک  یهاوخ  نونک  **** يرایرهش زا  ارم  يدروآ  رب 

مداتف من  ردنا  مغ  زا  کشخ  مدش  **** مداتف مغ  رد  یشناد  یب  زا  نم 

ناجنآ رد 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


زور بش و  شهار  یمتفر  وسیگ  هب  **** زوس یکی  يدوب  نم  رگ ز 

دزیخ ياج  زا  شورف  وج  دنیب  وچ  **** دزیرگ رگ  نالاپ  ناکد  زا  رخ 

مداب هن  رخآ  مور  نوچ  هدناوخن  **** مداژن رهوگ  مشک  نوچ  يداسک 

منیشن ایرد  رد  هک  دشاب  اطخ  **** منیز تستشگ  رت  ضوح  بآ  وچ ز 

یباقن مه  یئاهدژا  اب  منک  **** یبارخ نیا  اب  یلد  یئامرف  هچ 

متفینرد رد  زا  هک  هب  نآ  روز  هب  **** متفین روخ  رد  ار  هاگرد  نآ  وچ 

مداهن لد  يراوخ  يراوخمغ و  هب  **** مداتف اجنیا  راب  دنچ  ات  نیبب 

ار ام  کشخ  یمالس  دتسرفب  هک  **** ار افو  یب  قیفر  نآ  داتفین 

مشوپ دنچ  ات  یمدرم  حیلس  **** مشوک دنچ  ات  هعنقم  زگ  کی  هب 

يرادجات اب  دنک  يراد  هلک  **** يرامش نز  نم  نوچ  هک  دوبناور 

شیر رب  راخ  یگتسخ و  رب  کسخ  **** شیپ ارم  دماک  رگن  دب  ياضق 

مدنام رابرد  مدش  یم  يراک  هب  **** مدنام راخ  رد  مدب  ندیچ  لگ  هب 

مشوپ هچ  دب  مشچ  دوخ ز  ياطخ  **** مشورخ نوچ  سک  زا  مدرک  دب  دوخ  وچ 

تسناج دنبرد  نونک  دتسب  ناهج  **** تسناهج ناج و  نیا  متفگ  ار  یکی 

شناهد شتآ  فت  دنازوسب  **** شنابز دیوگ  یشتآ  هک  سکره  هن 

رز یکی  درآ  باسح  رد  وج  یکی  **** رسکی هن  دشاب  رس  ود  ار  وزارت 

وج رپ  زین  مه  نآ  دراد  رس  یکی  **** ورسخ داد  ار  ام  هک  یئوزارت 

درادن يراک  شندروخ  زا  ریغ  هب  **** درادن يرابرخ  هک  وج  ناز  ملد 

گنرین هب  شدنشاب  هدرک  چگ  زا  هک  **** گنس نیا  رد  ار  یسورع  زج  منامن 

دیاشن ار  ناحیر  موم  جنرت  **** دیاشن ار  ناتسبش  چگ  سورع 
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دیاین یمرش  ماوت  زو  میوگ  هک  **** دیاش هک  اهیفرگش  مدرک  یسب 

نم هرابرد  يا  هراپ  شتآ  زج  **** نم هراوخنوخ  نزهر  نآ  درک  هچ 

رگید رازاب  هتخیگنا  رهم  ز  **** رگید رای  اب  وا  هدنز  کنیا  نم 

گنن نیزا  دزیر  ورف  دنیب  وا  رد  **** گنس زا  تسیئور  نم  يور  دوخ  رگا 

مدندرورپن گس  ریش  هب  **** رخآ مدندرک  تفص  گس  متفرگ 
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رخآ

منارن رد  زا  گس  وچ  ار  شبیرف  **** مناوت ات  رگ  دوب  هب  نم  زا  گس 

ار یلصاح  یب  لد  گس  دهاوخ  هک  **** ار یلد  مزادنا  گس  شیپ  موش 

دنیب هن  ام  رد  دنیب و  گس  رد  هک  **** دنیبن او  سک  نادب  وک  هب  نآ  لد 

يدادب گس  دروخب  يداز  رگ  و  **** يدازن ردام  یکشاک  دوخ  ارم 

میورب دمان  وا  زک  اهیراوخ  هچ  **** میوگ تسار  منیشن  ژک  ات  ایب 

رای دهد  یم  ژک  هدرپ  مزونه  **** راک رد  تسار  متسب  هدرپ  نارازه 

دماین رب  یبآ  هب  یباک  نانچ  **** دماین رت  یئوم  هب  وا  مبآ و  دش 

ار ینم  نوچ  يوربآ  دزیر  هک  **** ار ینزهر  دیآ  تسار  هنوگچ 

تسا دنامن  یگنر  یتشآ  ياج  هک  **** تسا دنار  گنج  رد  نانچ  نم  اب  سرف 

شهاپس لیخ و  رد  مشپ  مدیشک  **** شهالک رد  یمشپ  تسین  ار  ام  وچ 

مدیدن ار  دوخ  شمغ  رات  سب  ز  **** مدیمخ ندرب  وا  ریز  رس  سب  ز 

دنیب هن  وک  سک  نآ  هچ  لد  يروک  هچ  **** دنیزگ یئانیب  تسروک و  ملد 

مراخب ار  دوخ  رس  شقشع  رد  هک  **** مرادن اورپ  دراخ و  یم  مرس 

تسنابز مخز  دهد  یم  وا  چره  هک  **** تسنآ زا  مخز  رپ  نینچ  دوخ  منابز 

دشابن مه  وز  دبن  متخب  سک  ز  **** دشابن مدمه  وا  نم  اب  رگ  دزس 

دیاپ هبامرگ  ار  ماسرس  وا  زک  **** دیاب هباوخمه  ونچ  متخب  نیدب 

ماکان ماک و  مهاوخ  دید  ینایز  **** مایا زک  متسناد  تسج و  یم  ملد 

اهنایز دنیب  دهج  لد  شک  ره  هک  **** اهناشن رد  هدومزآ  تسه  یلب 

رابرگد هللا  مسب  دید  مهاوخ  هچ  **** رابرهگ مشچ  دهج  یم  منونک 
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تسا تشبنرس  هچ  رگا  تفر  دیابن  **** تسا تشهب  رگ  نوریب  رصق  نیز  ارم 

رود منک  یئاوسر  هب  شرصق  نیزا  **** روپاش هن  رصیق  رتخد  دیآ  رگ 

متسد هب  ناتسد  هر  زا  دنراین  **** متسم هن  مدنبیرف  یم  ناتسد  هب 

دننادن لباب  رد  هک  مناد  نآ  نم  **** دننادن لد  رد  ارم  شوه  رگا 

شتآ رد  تساجنیا  لعن  هک  **** اجنآ هن  شکرس  دوب  هب  اجنیا  رس 
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اجنآ هن 

هام اب  هجنپ  رس  شندرک  دیابن  **** هاش دوب  ورسخیک  هن  ورسخ  رگا 

تسد رب  تسد  نسوس  وچ  مشیپ  دهن  **** تسم سگرن  نیز  دنک  ولهپ  را  هب 

دزیرب نشوج  وا  زک  مشوج  نانچ  **** دزیتس رب  ممرگ  شوج  اب  رگ  و 

درآ ندرگ  رد  نسر  ار  شبیکش  **** درآ نف  کی  ات  ار  فلز  متسرف 

ریت کی  هب  درآ  صقر  هب  ار  شدنمس  **** ریگبش تقو  ات  ار  هزمغ  میوگب 

مناشن شتآ  رس  رب  شدوع  وچ  **** مناشف شآ  رب  کشم  وسیگ  ز 

شباوخ هزمغ  رحس  هب  مدنب  ورف  **** شبات هب  مرآ  شیوخ  فلز  بات  ز 

بآ نوچ  زیت  دناود  شکاخ  نیدب  **** باوخ رد  هک  میامرفب  ار  ملایخ 

زومایم نویش  ار  هدرم  ردام  وت  **** زور نیدب  میرگ  ات  راذگب  ارم 

مدای هب  دران  اهرمع  رد  وا  هک  **** مداش هتسویپ  وا  دای  زک  منم 

ددرگن یئوم  شلد  رب  نم  مغ  **** ددرگن یئوب  وا  درگ  مرهم  ز 

تسا ریلد  يزاب  نینچ  رب  هنامز  **** تسا ریس  رهم  زا  نابرهمان  نآ  رگ 

زورفا لد  نآ  رهم  رد  زادیآرد  **** زور کی  هک  نادنچ  منک  یئابیکش 

مچیپ هچ  شتآ  ندرگ  رد  نسر  **** مچیپ هچ  شکرس  نآ  رد  لد  دنمک 

راک نامسآ  اب  دوب  یک  ار  نیمز  **** راو نامسآ  وا  ردق  هب  نم  منیمز 

زاب اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  **** زاورپ سنج  ره  دوخ  سنج  اب  دنک 

نتسشن ار  شتآ  بآ و  مهاب  هن  **** نتسب كاخ  رد  ار  داب  دیاشن 

مسرت هچ  نادنز  زا  هدنزان  ینت  **** مسرت هچ  نارجه  زا  تسین  شلصو  وچ 

رارط دزد و  زا  تسا  نمیا  تسدیهت  **** راب مغ  ار  ناراد  هیامرس  دوب 
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دیص مندرک  دناوت  يزاب  ره  هن  **** دیق دهن  سک  نم  رب  هک  مغرم  نآ  هن 

نیریش دهش  دباین  ناتسروش  ز  **** نیچ هناختب  زا  ورسخ  دیآ  رگ 

تسه یگر  ار  نوگلگ  زین  يزیت  ز  **** تسه یکت  ار  نسوت  زیدبش  رگا 

تسا هتشرس  میرم  ارم  ياه  بطر  **** تسا هتشک  دنق  تخرد  میرم  رگ  و 

زین ارم  **** تسا یهالک  بحاص  يوعد  ار  وا  رگ 
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تسا یهاش  دنبرس  بصق  زا 

شون دنک  میرم  دنک  نیریش  ناج  هک  **** شومارف یخلت  نیا  ندرک  مهاوخن 

تفای نیبگنا  درک  بلط  هکرس  یکی  **** تفای نیمک  رد  ایرد  تسجرد و  یکی 

تسه یندرگ  ینار  درگ  اجره  هب  **** تسد رب  هنیس  دشابن  هلاس  همه 

ریبدت هچ  مدرک  اطخ  منامیشپ  **** ریدقت هب  مدوب  را  قشاع  مدوبن 

تشادنپ تسار  دوخ  وا  متفگ  یغورد  **** تشادنپ تساوخرد  وا  مدرک  یحازم 

رادید هب  راداد و  هب  یهاوخ  مسق  **** راز یب  رازاب  نیا  زا  تسه  نم  لد 

متشر کیرات  بش  رد  هچرگ  و  **** متشر کیراب  سب  هتشر  ار  نخس 

مشاب هدرم  هن  رگ  مزورفارب و  **** مشاب هدرسفا  موم  وچ  یک  ات  نینچ 

چیه رگد  یناد  یم  وت  ادنوادخ  **** چیه رش  ریخ و  میوگن  شنیرفن  هب 

؟ تسا زارد  ناکاولح  تسار  یتسد  هن  **** تسا زاین  ار  وک  مهد  ار  سکنآ  بل 

ینازخ داب  درب  شک  هب  نآ  زا  **** یناشف شکاخ  رب  هک  ار  يراهب 

ریگ نوبز  ناریش  سوسفا  زا  هب  **** ریجخن هب  نتشگ  ناگس  راتفرگ 

نادرگم هجنر  یسک  دوخ  ياپ  هب  **** نادرم وچ  دیاب  تنم  رگ  وگ  ایب 

دنراذگ دوخ  مایپ  دوخ  ياپ  هب  **** دنراکش ناریش  هک  یناربژه 

میاین ندناوخ  نارگید  ياپ  هب  **** میاپ تسوا  تسب  ياپ  تلود  وچ 

؟ دنیاخ ریجنز  ناسک  نادند  هب  ****؟ دنیاس لیبنز  نارگید  شود  هب 

ندرک ریپ  ار  نتشیوخ  مهاوخن  **** ندرک ریبدت  یپ  زا  ریبدت  هچ 

درک دنز  روخآ  لیحر  ماگنه  هک  **** درخ حدق  مداب  مروخ ؟ یم  يریپ  هب 

ماجنارس میآ  نورب  یئاناد  هب  **** ماد نیدب  مداتفا  رد  ینادان  هب 
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نزور هار  سک  ره  دود  دناد  هک  **** نزوج يوداج  زا  يدینشن  رگم 

ندید رادلد  زا  هن  دیاب  لد  ز  **** ندید رامیت  نیا  جنر و  نیا  ارم 

دزیخ هناخ  زا  دزد  هک  رگنب  ارم  **** دزیخ هناگیب  زا  دزد  اج  همه 

ناوتن تسبرد  ار  هناخ  دزد  هک  **** ناوتن تسر  دوخ  لد  زا  نوسفا  هب 

مسرپ گنسرف  منیب و  هد  ارچ  **** مسرپ گنس  زا  لعل  هن  رگ  ناروک  وچ 

هب **** دزدب يار  نم  قح  رد  نم  لد 
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دز دوخ  ياپ  رب  ربت  دوخ  تسد 

مرادن لد  اب  لد  هک  هب  نآ  ارم  **** مرادن لصاح  وا  زک  مراد  یلد 

رای یب  رای  نیز  ملد  یب  لد  نیزا  **** راکمتس مرای  دش و  ملاظ  ملد 

زور نیدب  متسداتفوا  زور  نآ  زا  **** زورفا لد  اب  يزور  داشلد  مدش 

ریبدت هچ  مداتفوا  يزور  مغ  نم  وچ  **** ریدقت هب  سکره  دروخ  يزور  مغ 

يزور هب  يزور  مرب  یک  ات  رس  هب  **** يزوس هب  يزوس  منک  یک  ات  ناهن 

مان یهن  مربص  تبعل  رگ  دزس  **** ماک دش  خلت  ندرک  ربص  زک  ارم 

شیوخ رس  دازآ  متسه  رخآ  هن  **** شیوخ روشک  جنگ و  مرود ز  رگا 

دازآ رب  رگید  عمط  یب  رب  یکی  **** داینب ود  رب  ندرک  مکح  دیاشن 

دز رب  گناب  دزربط  بانع و  هب  **** دز رکش  رب  ولول  رهم  سپ  نازو 

مرامش رد  دیان  هوشع  نیاک  وگب  **** مراد تسود  ار  وا  دیوگ  هش  رگ  هک 

تسا زارد  بش  نیشنم  رادیب  وگب  **** تسا زاین  محبص  نادب  دیوگ  رگ  و 

زاس یمه  میرم  هزور  اب  وگب  **** زاب مسر  یک  نیریش  هب  دیوگ  رگ  و 

تسم دنک  مک  اولح  هب  تبغر  وگب  ****؟ تسد مشک  اولح  نادب  دیوگ  رگ  و 

شومارف تداب  وزرآ  نیاک  وگب  **** شوغآ رد  شگنت  مشک  دیوگ  رگ  و 

زیت نکم  نادند  تبل  زا  رود  وگب  **** زیررکش بل  ناز  منک  دیوگ  رگ  و 

شلامماه يریگناه  ات  وگب  **** شلاخ فلز و  مریگب  دیوگ  رگ  و 

هاش دوش  نوچ  ربارب  خر  اب  وگب  **** هام خر  رب  خر  مهن  دیوگ  رگ  و 

يور رب  فلز  ناز  يروخ  ناگوچ  وگب  **** يوگ خنز  ناز  میابر  دیوگ  رگ  و 

نادند بآ  روخ  یم  رود  زا  وگب  **** نادنخ لعل  میاخ  هب  دیوگ  رگ  و 
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دیاش تسار  تقارف  نامرف  وگب  **** دیارگرب رس  نم  نامرف  زا  رگ 

ینیشن یم  ای  تمزیخرب  وگب  **** ینیب خاتسگ  دنک  رگ  شقارف 

میوگن ات  یشاب  شوماخ  وگب  **** میوا ناز  دیوگب  رگ  شلاصو 

هناگدام ياهدیدهت  وا  رد  **** هناسف یتشم  نیزا  دناوخ  یم  ورف 

هشیش دز  یم  هچرگ  شباتع 
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گنج رد  دیرب  یم  خرن  شقیقع  **** گنس رب 

شراب تشگ  رت  کبس  لد  جنر  ز  **** شرامخ دز  يدنت  روپاش  رب  وچ 

يوج رد  بآ  نوچ  وت  زغم  رد  نخس  **** يوگنخس درم  ياک  تفگ  یمرن  هب 

یمایپ نم  زا  ناسر  ترضح  نادب  **** یمالس هش  رب  ینک  یتقو  رگا 

دهش زا  رت  نیریش  تبحص  نآ  اجک  **** دهعدب رهمدب  يا  دیوگ  نیریش  هک 

يدرگن رگید  یتب  رادیرخ  **** يدرگنرب نم  زک  دوب  نظ  ارم 

ار منمشد  يدرک  ياج  لد  رد  هک  **** ار منظ  يدرک  اطخ  دوخ  رد  نونک 

تداب دای  نیریش  خلت  هآ  ز  **** تداب داد  رد  لد  دادیب  نیزا 

یناشن ار  يراگزاس  نارود  وچ  **** یئاشن ار  يرای  هتفخ  تخب  وچ 

مزینک رگ  هد  میدازآ  طخ  **** مزیزع رگ  میوجم  يراوخ  نیدب 

ینیب هچ  مناتسد  ریز  مشچ  هب  **** ینیشن مه  رد  مرسمه  نم  ارت 

ياپ مهن  الاب  ترد  رب  هنرگو  **** ياج نکم  مریز  هیاپ  رد  نینچ 

ناشورخ تشیوخ  رد  رب  مناود  **** ناشوج کشا  ياه  هناد  لپلپ  هب 

راد نتشیوخ  ناسنیزا  دوب  دیابن  **** راک نتشیوخ  دارم  زج  يرادن 

يراد شیپ  یک  نارگید  دارم  **** يراد شیوخ  دارم  رب  لد  وت  وچ 

یتسکش یم  هد  هد  راک  رد  نامک  **** یتسکش یم  هر  رد  راخ  ات  ارم 

خاش رب  تسا  راخ  بطر  دش  نیریش  وچ  **** خاتسگ دوب  نیریش  خلت  راخب 

منورب رد  زا  غاب  تفرگب  رب  وچ  **** منوخ دولاپ  تدنکفا  غاب  هب 

زور بش و  مدرک  یم  روک  تدود  هب  **** زورفا لد  يا  مرگ  تشتآ  متشگن ز 

یتسکش ممان  يدش  روآ  مان  وچ  **** یتسکش ممادنا  هک  شیب ؟ نیز  افج 
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دننیب زاب  هب  نیزا  نالوزعم  هب  **** دننیب زاس  ار  دوخ  وچ  ناراد  لمع 

یتسب مشچ  نم  زا  یتشگ  لماع  وچ  **** یتسشن رد  ممشچ  هب  یلوزعم  هب 

مناوخ دنچ  يرای  هب  ار  تلاصو  **** منار دنچ  یتشک  هدید  بآ  هب 

راک تنم  اب  دشابن  يراک  رد  وچ  **** رای تمدوب  نم  يدمآ  رای  یب  وچ 

يدنکف یئانعر  بآ  رب  رپس  **** يدنکف یئاوسر  هب  ار  مراک  وچ 

يداد زاب  مقارف  بیسآ  هب  **** يداد زاس  ار  منتشک  تارب 

هتشر زج  نم  ناج  زا  دنامن 
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یئاج هب  دراد  رس  هتشر  نیک  شکم  **** یئات

مور رب  هزین  يدنار  هک  سب  نآ  ارت  **** مولظم نیریش  رب  ریشمش  نزم 

تسد نک  رود  نمرا  راک  یمور  ز  **** تسه تیمور  هاگراک  شقن  وچ 

نمرا جات  تخت و  جارات  نکم  **** نمرخ هب  يراد  لگ  مور  غاب  ز 

دزیخ دود  هگنآ  مسرت  شتآ  زو  **** دزیخ دوز  شتآ  یمرگ  زک  نکم 

رادهگن ندروخ  مغ  رهب  زا  یکی  **** رای دوب  ندروخ  یم  رهب  زا  رازه 

يراد رود  نماد  ماد و  رد  یشک  **** يراد روجنر  دوخ  راک  رد  ارم 

ناشفیم ناروجهم  ناج  رب  کمن  **** ناشفیم نارود  نماد  رب  کسخ 

بات رب  يور  نابیرغ  هاگنب  ز  **** باوخ درب  شوخ  ناهاش  مزب  رد  ارت 

متسرپ یم  ار  نتشیوخ  يادخ  **** متسه هک  تنحم  نیا  رد  ات  نک  اهر 

زاورپ هدرک  ارحص  هب  هراب  رگید  **** زاب ار  غرم  نیا  ریگ  هدروآ  ماد  هب 

دنامب لد  ار  نالد  یب  تراک  ز  **** دنامب لگ  رد  رخ  هک  یهار  وشم 

شتآ رهب  زا  يا  هناخ  نک  اهر  **** شکمتس ناج  نیا  رد  شتآ  نزم 

نمرخ تخوس  دهاوخ  قشع  اغیرد  **** نم رب  تخورفا  قشع  هک  شتآ  نیا  رد 

يراخ يوم  ره  نب  رد  متسکش  **** يرام دیچیپ  مگر  ره  رب  تمغ 

تسه مشیاشخب  يا  هرذ  وت  زا  هن  **** تسه مشیاسآ  زور  هن  مسبخ  بش  هن 

گنل نینچ  یئاپ  مسر  نوچ  لزنم  هب  **** گنت نینچ  يرمع  منک  نوچ  يروبص 

يرارش خزود  یمن  ایرد  دوب  **** يرامش ره  رد  نم  هآ  کشا و  ز 

یتشهب مه  ناوخ  یخزود  مه  ارم  **** یتشک تشگ  شتآ  مک  ایرد  نیا  رد 

یناگدنز بآ  میوج  یم  ارچ  **** یناهن خزود  رد  رب  هنرگو 
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وت یب  لاسما  راپ  وت  اب  مدوب  هک  ****؟ وت یب  لاح  دشابن  دب  نوچ  ارم 

هتشذگ رس  زا  بآ  تسا  یبآ  ارم  **** هتشذگ رد  زا  كاخ  تسا  یکاخ  ارت 

مناوخ دنچ  يرای  هب  ار  تلاصو  **** منار دنچ  یتشک  هدید  بآ  رب 

تسا ماخ  ياهانمت  زا  ماخ  نینچ  **** تسا مامتان  وت  یب  هک  مراک  همه 

دریم هک  ره  ینیب  هن 
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دریگنرب یناگدنز  زا  دیما  **** دریمن ات 

تسا نورب  رتفد  نیزا  قشع  باسح  **** تسا نومنهر  شناد  هب  ار  ام  درخ 

تسا راک  هتفشآ  قشع  نادیم  رد  هک  **** تسا راوس  کباچ  یسک  قلبا  نیا  رب 

تسار ناگناوید  هتخادرپ  دش  وچ  **** تسار ناگنازرف  نتخاس  حرفم 

تسا يرارق  یب  رب  یقشاع  يانب  **** تسا يراک  ماخ  يروبص  ردنا  قشع  هب 

تسا روبص  وک  سکنآ  قشاع  دشابن  **** تسا رود  قشع  قیرط  زا  يروبص 

رود مغ  جنر و  میاد  داب  ورسخ  ز  **** روجنر تسا  نیریش  هچرگ  ناسنیدب 

ار ناتسآ  روپاش  دیسوب  کبس  **** ار ناتساد  نیا  دناوخ  روپاش  رب  وچ 

تسا شیوخ  ياج  رب  وت  راتفگ  همه  **** تسا شیب  وت  يار  ام  ریبدت  زا  هک 

یتفگن هدیجنسن  وا  اب  نخس  **** یتفس هشیدنا  شلد  رگ  سپ  نازو 

ندرک جرخ  هگنآ  نادیجنس  رز  وچ  **** ندرک جرد  شنادب  دیاب  نخس 

داهرف قشع  زاغآ  شخب 53 - 

شوگ انب  نیمیس  لد  نیگنس  تب  **** شوپ ناینرپ  راگن  رکیپ  يرپ 

ریش زا  رتشوخ  يدروخ  چیه  يدروخن  **** ریگلد دوب  یئاج  هک  يداو  نآ  رد 

يدوب شیم  نایدام و  زا  شاذغ  **** يدوب شیپ  اولح  هنوگدص  شرگ 

دوب رسدرد  ار  وا  ندروآ  ریش  ز  **** دوب رترود  نایاپراچ  ات  وا  زا 

رام هرهز  نوچ  دب  هرهز  رخ  همه  **** راورخ هب  يداو  نآ  نوماریپ  هک 

تشاد رگد  ياج  هلگ  هاگارچ  **** تشاد ربخ  ناپوچ  نوچ  رهز  بوچ  ز 

درک یم  ریبدت  نآ  رد  دزاس  نف  هچ  **** درک یم  ریش  باسح  نیریش  لد 

روجنر تشاد  ار  وا  ناراتسرپ  **** رود نانچ  یئاج  زا  ندروآ  ریش  هک 
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شوگ رد  هقلح  نیرز  هام  زا  داهن  **** شود رب  دنکفا  هایس  فلز  بش  وچ 

زور ات  دیچیپ  یم  هقلح  رام  وچ  **** زوسلد هام  نآ  دوب  هک  هقح  نآ  رد 

اهنخس یعون  ره  هدرک ز  ورف  **** اهنت روپاش  وا  شیپ  هتسشن 

تشاد یهگآ  روپاش  هنازرف  لد  **** تشاد یهس  ورس  ناک  هشیدنا  نیا  زا 

تفکشب هلال  گرب  وچ  هدنشوین  **** تفگ رب  هصق  نآ  وا  شیب  خرلگ  وچ 

ار يرتشم  دراطع  نوچ  شدوتس  **** ار يرپ  ودنه  نوچ  درب  شزامن 

سدنهم اجنیا  تسه  هک 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


داهرف هنازرف  وا  مان  یناوج  **** داتسا يدرم 

یئاشگ سدیلقا  ناد و  یطسجم  **** یئامن تربع  هسدنه  تقو  هب 

دراگن یهام  رب  غرم  ار  نیمز  **** دراخب تعنص  رس  نوچ  هشیت  هب 

ددنب گنس  رب  نیچ  شقن  نهآ  هب  **** ددنب گنر  ار  لگ  خرس  تعنص  هب 

موم دنک  ار  اراخ  گنس  هشیت  هب  **** مور همه  شدنسوب  تسد  هشیپ  هب 

دیآ رب  تراخ  زا  لگ  همشچ  نیدب  **** دیآ رب  تراک  نینچ  يداتسا  هب 

راک یهگنآ  دیاب  داتسا  تسخن  **** راوشد داتسا  یب  راک  ره  دوب 

رز نهآ و  زن  لگ  موم و  زا  کیلو  **** رگ يرتشگنا  باسح  زا  درم  دوش 

مریگ تسد  رب  شندروآ  تسد  هب  **** مریذپ نامرف  یهدنامرف  مرگ 

میدوب داتسا  یکی  زا  درگاش  ود  **** میدوب دازمه  نیچ  هب  ود  ره  ام  هک 

تشادرب هشیت  وا  دنکف  نم  رب  ملق  **** تشادرب هشیپ  زا  دوب  هک  هیام  ره  وچ 

درب ردب  نیریش  لد  زا  ریش  مغ  **** درب رسب  ار  تیاکح  نیا  روپاش  وچ 

تسبرب مشچ  دص  ره  مشچ  دص  بش  **** تسبرد دیشروخ  هنییآ  زور  وچ 

ار نیزگ  داهرف  دروآ  تسدب  **** ار نیمز  نآ  روپاش  درک  سسجت 

شداهن یسرک  ناگجاوخ  مسر  هب  **** شداش درب  نیریش  ناورداش  هب 

یهوکش ار  قیالخ  دمآ  وا  زک  **** یهوک دننام  نکهوک  دمآ  رد 

يدنمروز شلیپ  ود  رادقم  هب  **** يدنلب يربتس و  زا  لیپ  کی  وچ 

شدنتخاس یهاگیاج  بجاو  هب  **** شدنتخاون هب  مرح  نابیقر 

هداشگ وزاب  هتسب و  رد  نایم  **** هداتسیا داهرف  هدرپ  نورب 

نوریب هدرپ  ناز  شدرآ  يزاب  هچ  **** نودرگ زاب  تبعل  هک  هشیدنا  رد 
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درک ییزاب  تبعل  هدرپ  نآ  سپ  **** درک ییزاس  نوخیبش  هگان  ناهج 

زاوآ هب  نیریش  رکش  دمآ  رد  **** زاس نیرکش  ياه  هدنخ  نیریش  هب 

تشادرب توق  رکش  توقای و  وزو  **** تشادرب توقای  زا  رکش  لفق  ود 

داد یم  راخ  لامشوگ  ار  بطر  **** داد یم  راب  شلخن  هک  یئاه  بطر 

ریگ ینشاچ  ار  نیبگنا  دناوخ  رکش  **** ریش رد  نامرخ  نآ  دابآ  شون  هب 

دناشفارب ناتسزوخ  هب  نماد  رکش  **** دناشفا رکش  بل  نماد  زک  سب  ز 

نآ زا  نیریش  وا  مان  مدینش 
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دوب نابز  نیریش  بجع  نتفگ  رد  هک  **** دوب

یهام غرم و  یتفخب  شزاوآ  رب  **** یهاوخ هچ  ره  میوگ  هچ  ینیریش  ز 

يدرک شوگ  رد  اه  هقلح  رکش  ز  **** يدرک شونرپ  بل  وچ  ار  دزربط 

يدادن ناج  یلاح  هک  نت  يدوبن  **** يداشگرب بل  وا  هک  سلجم  نآ  رد 

یتفر شوه  زا  يدب  نوطالفا  رگ  **** یتفر شوگ  رد  نخس  ناک  ار  یسک 

شوج رگج  رد  شتفرگ  نوخ  یمرگ  ز  **** شوگ رد  داهرف  نخس  نآ  تفرگب  وچ 

كاخ رب  داتفا  ياپ  یعورصم ز  وچ  **** كان بغش  یهآ  رگج  زا  دروآرب 

رام نوچ  دیچیپ  نتفوک  رس  نآ  زو  **** رایسب دیتلغ  یم  كاخ  يور  هب 

هتفر ماد  زا  غرم  وچ  دراد  یلد  **** هتفر مارآ  ناکدید  نیریش  وچ 

شزاب دروآ  ماد  هب  هناد  نادب  **** شزاس هراچ  دش  نخس  هار  زا  مه 

داش ارم  ینادرگ  هک  مهاوخ  نانچ  **** داتسا هدنناد  یک  تفگ  هگنآ  سپ 

دنب زا  منیگمغ  لد  یئاشگب  هک  **** دنمرنه يا  تسا  نانچ  نم  دارم 

يراوتسا رصق  نیا  راک  رد  ینک  **** يراک داتسا  یتسد و  کباچ  هب 

میریگب ناسآ  ریش  هک  نک  یمسلط  **** میریش جاتحم  ام  تسا و  رود  هلگ 

گنس زا  مکحم  یئوج  دنک  دیابب  **** گنسرف ود  کی  نادنفسوگ  ات  ام  ز 

دنشون ریش  اج  نیا  مناراتسرپ  **** دنشود ریش  اجنآ  مناناپوچ  هک 

نیکسم داهرف  رس  زا  شوه  هدش  **** نیریش راتفگ  نتفگ و  نیریش  ز 

تسنادن یم  ندرک  مهف  نکیلو  **** تسناوت یم  ندینش  ار  اه  نخس 

تشگنا هدید  رب  يزجاع  زا  داهن  **** تشمارف ار  خساپ  درک  شنابز 

ناتسم دنشاب  لد  روک  متسم  هک  **** ناتسد ریز  زا  تسج  زاب  تیاکح 
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دیئوجب دیوج  یم  هک  یماک  نم  ز  **** دیئوگب دیوگ  یم  هچوک  منادن 

دنتفرگ رس  زا  تفر  هک  یئاه  نخس  **** دنتفرگ رب  تیاکح  نآ  نابیقر 

داینب هدید  رب  ار  مکح  نآ  دنکف  **** داهرف هشیدنا  نآ  زا  تشگ  هگآ  وچ 

تشاد یکزان  نانینزان  راک  هک  **** تشاد یکباچ  تیاغ  هب  تمدخ  نآ  رد 

تسد رد  هشیپ  ینابرهم  زا  تفرگ  **** تسد رد  هشیت  نوریب  تفر  اجنآ  زا 

نآ مادنا  دیرد  مه  زا  نانچ 
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موم نوچ  گنس  شمخز  ریز  دش  یم  هک  **** موب

دیشارت یم  ارجم  گنس  زا  دیب  وچ  **** دیشارخ یم  اراخ  يور  هشیت  هب 

يدوب دزم  رهاوج  شگنس  مه  ود  **** يدومزآ گنس  رب  هک  هشیت  ره  هب 

اراکشآ یئوج  درک  ایرد  وچ  **** اراخ گنس  نایم  زا  هام  کی  هب 

خاش رد  خاش  دز  اهگنس  هیور  ود  **** خاک رد  ات  نادنفسوگ  ياج  ز 

تسد رب  هسوب  دز  شرثوک  ضوح  هک  **** تسب يا  هضوح  رخآ  هب  دمآ  راک  وچ 

یئوم دیجنگ  یمن  شزرد  رد  هک  **** یئوج گنس  زا  درک  بیترت  نانچ 

شتسد باز  یتفگ  بآ  دش  ناور  **** شتسب گنس  وا  درک  هک  هضوح  نآ  رد 

راک رد  هشیت  دیاین  ار  انب  هک  **** راوشد دوب  دناوت  نادنچ  انب 

دازیمدآ تسد  هب  دشاب  نوبز  **** دالوپ دنک  دیاب  هوک  دص  رگا 

دنام هراچیب  نازک  ندرم  زج  هب  **** دنادن مدآ  ینب  ناک  هراچ  هچ 

داشگب يوج  تسب و  هضوح  یهام  هب  **** داهرف هک  ار  نیریش  دندرب  ربخ 

ریش نتشیوخ  ياپ  هب  دیآ  ضوح  هب  **** ریگبش ماش و  نادنفسوگ  زک  نانچ 

تشگرب ضوح  ریش و  يوج  درگب  **** تشد نآ  يوس  دمآ  رکیپ  یتشهب 

هدیرفآ تسه  یمدآ  تسا  درکن  **** هدیزگ ضوح  ناک  تشادنپ  نانچ 

روح هضوح و  ریش و  يوج  تشهب و  **** رود یمدآ  راک  دشاب ز  یلب 

درک نینچ  نیاک  سک  نانچ  رب  تمحر  هک  **** درک نیرفآ  داهرف  تسد  رب  یسب 

شدناشن رترب  دوخ  ناکیدزن  ز  **** شدناوخ کیدزن  دش  رود  تمحز  وچ 

میاردن نادرگاش  دزم  دوخ  ام  هک  **** میراذگ نوچ  قح  ار  تیداتسا  هک 

شدوب دنب  رهوگ  شوگ  دقع  هک  **** شدوب دنچ  یغارچ  بش  رهوگ  ز 
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یجارخار يرهش  هناد  ره  وزو  **** یجات دننام  يرد  ره  يزغن  ز 

شورفب ناتسب و  نیاک  درک  تعافش  **** شون نوچ  رذع  دص  اب  شوگ  زا  داشگ 

میباتن رب  رس  تتمدخ  قح  ز  **** میبای تسد  هب  نیزک  دیآ  تقو  وچ 

دناشفا شیاپ  رد  دتسب و  شتسد  ز  **** دناوخ نیرفآ  داهرف  هنیجنگ  نآ  رب 

تشادرب زیر  ارحص  کشا  ایرد  وچ  **** تشادرب زیت  ارحص  هار  اجنآ  زو 

ز
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دش یم  رود  مدرم  يدرم ز  دص  هب  **** دش یم  رون  زا  راک  هکنآ  میب 

نیریش قشع  زا  داهرف  ندرک  يراز  شخب 54 - 

دایرف قشع  شدوجو  زا  دروآرب  **** داهرف تسب  نیریش  رهم  رد  لد  وچ 

يراک چیه  شتسد  دمآ ز  یمن  **** يراگزور شتشذگ  یم  یتخس  هب 

يروبص اب  دزاس  هکنآ  كرب  هن  **** يرود كرب  دراد  هکنآ  ربص  هن 

لد رب  تسد  هداهن  لد  تسد  ز  **** لگ رد  ياپ  ار  شلد  هتفر  ورف 

هتفر باوخ  هدید  ورین ز  نت  ز  **** هتفر بآ  زا  راک  راک و  زا  نابز 

نازیخ رامیب  زا  رت  نازیخ  ناتف  **** نازیرگ مدرم  تمحز  زا  وید  وچ 

يراز هداتفا  تشد  هوک و  رد  وزو  **** يرارقیب زا  تشد  هوک و  هتفرگ 

هدیرد نهاریپ  ياج  دص  لگ  وچ  **** هدیمخ لگ  خاش  وچ  شورس  یهس 

لد هچنغ  نوچ  هدز  لد  رب  هرگ  **** لبلب هلان  زو  هلبلب  هیرگ  ز 

هن يا  هراچ  هنوگچیه  شرای  ز  **** هن يا  هراوخمغ  ناهج  رد  ار  شمغ 

دنک یم  رامسم  دوخ  ياپ  زا  راخ  وچ  **** دنک یم  راخ  هر  زا  هک  دش  نازات  ود 

ندیرب رس  ساره  شغیت  زا  هن  **** ندیرد نماد  مغ  شراخ  زا  هن 

رابکی هب  یئابیکش  زا  رود  هدش  **** رابکی هب  یئادوس  هتشگ  يرود  ز 

يراز هلال  خر  زا  يدروآ  دیدپ  **** يراثن يدناشفا  تعاس  ره  نوخ  ز 

یتسکش مه  رد  قبط  ار  اه  کلف  **** یتسب هلک  نوچ  اوه  رب  هلان  ز 

مان ار  هیاد  ار و  بآ  دنادن  **** ماج زا  دیاب  شباک  هنشت  یلفط  وچ 

ار وا  مادنا  تفه  هدروآ  شوج  هب  **** ار وا  مارآ  قشع  هدرب  یمرگ  ز 

شغارچ نوچمه  هتخوس  یمرگ  ز  **** شغامد رد  لد  شتآ  هدیسر 
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خاتسگ شیوخ  كالهرب  شناور  **** خاروس ياج  دص  شلد  یحورجم  ز 

هتشذگ دح  زا  جنر  هزادنا  الب ز  **** هتشگ جامآ  ار  جنر  الب و 

تسیب رد  تسیب  شیرگ  زاوآ  دش  هک  **** تسیرگب خلت  نیریش  قشع  زا  نانچ 

هدرب تخر  نآ  دیود  یم  لد  یپ  **** هدرم تخب  رارق و  هتفر  شلد 

نهآ زا  وید  ودنپس  زاوداج  هک  **** نمشد تسود و  زا  دیمر  یم  رد  نانچ 

هتفرگ و نماد  شمغ 
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دابآ ددرگ  یبارخ  زک  یجنگ  وچ  **** داش مغ  هب  وا 

یتسد بوچ  زا  گرگ  گنس و  زا  رام  وچ  **** یتسم يرایشه و  هب  ناسرت  مغ  ز 

نایرب هتشگ  مغ  شآ  زا  رگج  **** نایرگ راز و  شمشچ  نالان و  شلد 

تسنادن ناماس  رس و  ار  دوخ  مغ  **** تسنادن نامرد  یب  درد  جالع 

رود ناتسود  زو  عطقنم  نارای  ز  **** روجنر اهنت و  نینچ  هدنام  ورف 

شومارف شداهرف  دنویپ  هدش  **** شوغآ رد  شنیریش  قشع  هتفرگ 

دتسرف یماغیپ  هک  مرحم  سک  هن  **** دتسرف یماج  شمغ  زک  تصخر  هن 

يدیشک شمشچ  رد  همرس  ياجب  **** يدیسر يدرگ  وا  هاگرد  زا  رگ 

یئانث يدناوخ  رب  يدیسوب و  هب  **** یئایگ يدید  وا  هار  رد  رگ  و 

یتفگن نیریش  زا  زج  نیریش  نخس  **** یتفهن مدرم  زا  خر  یخلت  دص  هب 

تسه یلد  وا  نوچ  ار  هک  ره  دزوس  هک  **** تسم هادلد  نآ  تشادنپ  نانچ 

دزوس هک  دناد  نانچ  رسکی  ناهج  **** دزورف لد  رد  یشتآ  شک  یسک 

كاخ رب  هسوب  دص  وا  دای  رب  يدز  **** كالاچ قوشعم  نآ  مان  يدرب  وچ 

يدرک هراپ  ار  ناج  هماج  ياج  هب  **** يدرک هراظن  وا  رصق  يوس  وچ 

نابایب شحو  اب  سنا  هتفرگ  **** ناباتش وس  ره  زا  نسوت  یشحو  وچ 

ریجخن تشد  کی  هدمآ  درگ  ورب  **** ریگ نوبز  ماد  نیا  نافورعم  ز 

ياپ یکی  يدیسوب  شنماد  یکی  **** ياج یکی  یتفر  شهگ  نیلاب  یکی 

يدیود ناروگ  بکوم  رد  یهگ  **** يدیزگ تولخ  ناوهآ  اب  یهگ 

يدرک هناش  ناریش  لابند  یهگ  **** يدرک هناد  نانزوگ  کشا  یهگ 

دندوب زارمه  بش  هب  شنانزوگ  **** دندوب زاسمد  ناوهآ  شزور  هب 
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درد زا  يدیماشاین  يدروخن و  **** دروان خرچ  نوچ  بش  زور و  يدمن 

یتفر هام  کی  یتفای  هر  رگا  **** یتفر هار  لواک  راجنه  نادب 

شیر وا  يور  يدرکن  ات  يدیدن  **** شیپ رد  راوید  دص  شیدوب  رگا 

یتسبن مه  رب  هژم  یشوهدم  ز  **** یتسشن رد  شمشچ  هب  يریت  رگ  و 

هاچ نآ  رد  يداتفا  يزیهرپ  یب  ز  **** هار رد  شیهاچ  يدمآ  شیپ  رگ  و 

هتفگ رب  ناج  زا  لد 
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ریز رد  الاب و  رد  هارمه  الب  **** ریس ناهج  زو 

زوس ترسح و  نارازه  دص  یلد و  **** زور ات  هلان  غیرد و  دص  یبش و 

يدرک خاروس  ار  گنس  شریفن  **** يدرک خاک  رد  رگ  يوک و  رد  را  هر 

درک اهر  لد  زا  طاشن  نآ  رهق  دص  هب  **** درک ادج  شرای  مغ  زک  یطاشن 

دش یم  زاب  مغ  نآ  شیپ  هبسا  ود  **** دش یم  زاسمد  شلد  اب  ناک  یمغ 

تسج یم  هدید  رد  ار  شیوخ  لیهس  **** تسش یم  هدید  نوخ  هب  خر  میدا 

تسیاشن نتسب  ناتسود  رب  رد  هک  **** تسیابب شباوخ  دنچ  را  تفخن 

شدوب هناخ  رد  يرگید  تخر  هک  **** شدوب هناگیب  يدوخ  تخر  زا  لد 

تسب نتشیوخ  رب  يرگید  شقن  هک  **** تسویپ هدیروش  وا  شقندب  نآ  زا 

ماگ دهن  نوریب  نتشیوخ  زک  رگم  **** ماش ات  حبص  ندیود  زا  دوساین 

دنیشن نت  کی  رد  تسود  اب  رگم  **** دنیزگ يرود  ات  تساوخ  یم  نت  ز 

تسین سک  هناخ  رد  کلم  دش  نادیم  هب  **** تسین سفق  رد  شغرم  هک  هگآ  دوبن 

تخانشن زاب  ار  دوخ  رای  دوخ  زا  هک  **** تخاس رد  رای  رایتخا  اب  نانچ 

يدید رای  لصو  رجه و  ناشن  **** يدید ران  رد  رگ  رون و  رد  رگا 

شیوخ لد  لاف  يدز  رتخا  کین  هب  **** شیپ يدمآ  ار  وا  هک  یشقن  ره  ز 

دریگن دوخ  يارب  دریگ  رگ  و  **** دریگن دب  لاف  قشع  رد  یسک 

بوسنم شقن  نآ  شیوخ  ماک  رب  دنک  **** بوخ ای  تشز  دیآ  هک  یشقن  نآ  ره 

رود زا  يدرک  تعانق  يرادید  هب  **** روح نآ  نامهم  يدش  هتفه  ره  هب 

یتفرگ رس  زا  ناتسلد  نآ  مغ  **** یتفرگرب ارحص  هار  هر  رگد 

ریش یتبرش  يدروخب  هضوح  نازو  **** ریجخن دننام  يدمآ  هاگنابش 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


شدوبن يدروان  ضوح  ناز  نورب  **** شدوبن يدروخ  ناهج  زا  ریش  نآ  زج 

تشگ یم  ضوح  ياپ  درگ  بش  همه  **** تشذگن چیه  هیاپ  ضوح  ناز  بش  هب 

ینابز ره  رد  ناتساد  نیا  داتف  **** یناتساد دش  نخس  نیا  قافآ  رد 

داهرف قشع  زا  ورسخ  نتفای  یهاگآ  شخب 55 - 

تفگ ورف  **** هاگرد ناکیدزن  مرحم ز  یکی 
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هاش اب  هلمج  تیاکح  نیا 

دش ناتساد  شثیدح  ملاع  رد  هک  **** دش نانچ  نیریش  مغ  زا  داهرف  هک 

تسا هتفرگ  ارحص  هر  ادوس  نازک  **** تسا هتفرگ  ادوس  نانچ  ار  شغامد 

زور بش و  ددرگ  رس  اپ و  هنهرب  **** زورفا لد  نآ  لامج  يادوس  ز 

تسا دنلب  شزاوآ  هزاوآ  نیدب  **** تسا دنمدرد  نیریش  هب  دیوگ  ملد 

ریت زا  هن  دسرت  یم  ریشمش  زا  هن  **** ریپ زا  هن  دراد  ناوج  زن  یساره 

منیب دنسرخ  وزا  شیزاوآ  هب  **** منیب دنویپ  یب  هام  ناز  شلد 

ار نتشیوخ  دهاوخ  هدرک  شمارف  **** ار نت  میس  نآ  دای  هب  دراک  سب  ز 

یمایپ دشوینب  وچ  یضار  دوش  **** یمالس شرصق  رب  هتفه  ره  دنک 

ار ناتسلد  نآ  دوزف  لد  رد  سوه  **** ار ناتساد  نیا  شوگ  درک  نوچ  کلم 

دینارس رتشوخ  یلگ  رب  لبلب  ود  **** دینارگ رتهب  مهب  نادیم  مه  ود 

رادیدپ دیآ  شیب  دقن  ياهب  **** رادیرخ دشاب  سک  ود  ار  يدقن  وچ 

دش ناتساد  مه  یلد  یب  وا  اب  هک  **** دش نامداش  یعون  هب  ورسخ  لد 

راک رد  دوزفا  شتریغ  بحاص  هک  **** رایرب درب  تریغ  عون  رگید  هب 

شیاپ دوب  لگ  رد  هکنآ  مکح  هب  **** شیار تشگ  زجاع  هشیدنا  نآ  رد 

يدنلب زا  ورس  یهس  دیآ  دورف  **** يدنمدرد ددرگ  هریچ  نت  رب  وچ 

رامیب درم  يار  تسا  رامیب  هک  **** راک هراچ  ار  دوخ  درک  دیاشن 

تسا تسس  ریبدت  همه  یتسس  رد  هک  **** تسا تسردنت  یتسردنت  رد  نخس 

تسد دهد  سک  رگید  هب  يرامیب  هب  **** تسویپ ضبن  دریگ  دنچ  را  بیبط 

داهرف راک  رد  ورسخ  ندز  يار  شخب 56 - 
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دنچ یمد  ینعم  نیرد  دز  تسشن و  **** دنچ یمرحم  اب  دوخ  ناکیدزن  ز 

میزاب هقح  هنوگچ  هرهم  نیدب  **** میزاس هچ  یئادوس  درم  نیا  اب  هک 

تسهانگ یب  مزیرب  شنوخ  رگ  و  **** تسهابت مراک  ودب  منام  شرگ 

یئاتسور یب  منک  يدیع  رگم  **** یئاشداپ ردنا  مدیشوک  یسب 

ورسخ رای  ار  يا  هتفشآ  درک  هک  **** ون هم  نآ  دیع  نونک  نم  رب  دنک 

خرف وت  رادید  هب  تلود  يا  هک  **** خساپ دنداد  نینچ  نادنمدرخ 

هب **** ناهالک بحاص  وت  يدالوم  نیمک 
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ناهاش دنگوس  وت  ياپ  كاخ 

تزاس راک  تلود  رای و  تداعس  **** تزارد رمع  هزادنا  ناهج 

میزاس ریجنز  شرز  زک  نهآ  هن ز  **** میزاس ریبدت  ار  هتفشآ  نیا  رگ 

رسیم ددرگ  رز  هب  دوخ  حرفم  **** رز دوب  رز  حرفم  ار  ادوس  هک 

دیشروخ وچ  ندرک  وا  رب  یناشفارز  **** دیما دص  اب  دیاب  دناوخ  شتسخن 

دیآ رب  نیریش  زا  ینیریش  نیدب  **** دیآ رب  نید  زک  ناتسلد  زن  رز  هب 

ددرگ روز  یب  رز  هب  وک  نهآ  سب  **** ددرگ روک  رز  زا  هک  انیب  اسب 

ندرک لوغشم  شدیاب  یگنس  هب  **** ندرک لوزعم  رز  هب  ناوتن  شرگ 

گنس نآ  راکیپ  رد  رمع  دراذگ  **** گنت وا  زور  دیاک  زور  نآ  ات  هک 

ار نکهوک  ندرک  دومرف  بلط  **** ار نمجنا  لوق  دینشب  هش  وچ 

هوبنا هب  یقلخ  شسپ  زا  هداتف  **** هوک یکی  نوچ  رد  زا  شدندروآ  رد 

هتفرگ رب  ردنا  شیوخ  یب  یهر  **** هتفرگ رس  ردنا  تنحم  ناشن 

يراز هب  نارود  هتسیرگب  وا  رب  **** يرارق یب  ادیپ  هتشگ  شیور  ز 

تخس نیمز  ردنا  درک  هجنپ  ناریش  وچ  **** تخت رد  هن  درک و  هگن  ورسخ  رد  هن 

شدوبن ورسخ  دوخ و  ياورپ  هک  **** شدوبر دوخ  زا  نانچ  نیریش  مغ 

شدنتخاس يراثن  یماگ  رهب  **** شدنتخاونب ات  دومرف  کلم 

دندناشف رز  الاب  لیپ  شیاپ  هب  **** دندناشن ار  الاب  لیپ  نآ  ياپ  ز 

دوب یکی  شکاخ  رز و  اهرهوگ  ز  **** دوب یکی  شکاپ  لد  رد  رهوگ  وچ 

رهوگ جنگ  ورسخ  داشگب  بل  ز  **** رز رب  مشچ  دماین  ار  نامهم  وچ 

داد یم  زاب  هتکن  هب  مه  شباوج  **** داد یم  زاس  ورسخ  هک  هتکن  ره  هب 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


داهرف اب  ورسخ  هرظانم  شخب 57 - 

یئانشآ کلم  راد  زا  تفگب  **** یئاجک زک  شتفگ  راب  نیتسخن 

دنشورف ناج  دنرخ و  هدنا  تفگب  **** دنشوک هچ  رد  تعنص  هب  اجنآ  تفگب 

تسین بجع  نیا  نازابقشع  زا  تفگب  **** تسین بدا  رد  یشورف  ناج  اتفگب 

ناج زا  نم  یئوگ  یم  وت  لد  زا  تفگب  ****؟ ناسنیدب قشاع  يدش  لد  زا  تفگب 

تسنوزف منیریش  ناج  زا  تفگب  **** تسنوچ وت  رب  نیریش  قشع  اتفگب 

شبش ره  اتفگب 
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باوخ اجک  دیآ  باوخ  وچ  يرآ  تفگب  **** باتهم وچ  ینیب 

كاخ رد  هتفخ  مشاب  هک  هگنآ  تفگب  **** كاپ ینک  یک  شرهم  لد ز  اتفگب 

شیاپ ریز  رس  نیا  مزادنا  تفگب  **** شیارس رد  یمارخ  رگ  اتفگب 

شیپ شمراد  رگید  مشچ  نیا  تفگب  **** شیر ار  وت  مشچ  دنک  رگ  اتفگب 

گنس دوب  دوخ  رو  دروخ  نهآ  تفگب  **** گنچ ارف  درآ  شیسک  رگ  اتفگب 

هام رد  دید  دیاش  رود  زا  تفگب  **** هار وا  يوس  یباین  رگ  اتفگب 

رتهب رود  هم  زا  هتفشآ  تفگب  **** روخ رد  تسین  هم  زا  يرود  اتفگب 

يراز هب  مهاوخ  ادخ  زا  نیا  تفگب  **** يراد هچ  ره  دهاوخب  رگ  اتفگب 

دوز منکفا  ماو  نیا  ندرگ  زا  تفگب  **** دونشوخ شیبای  رس  هب  رگ  اتفگب 

راک نینچ  دیان  ناتسود  زا  تفگب  **** راذگب عبط  زا  شیتسود  اتفگب 

تسا مارح  نم  رب  یگدوسآ  تفگب  **** تسماخ راک  نیا  هک  وش  هدوسآ  تفگب 

درک ناوت  نوچ  يروبص  ناج  زا  تفگب  **** درد نیرد  نک  يروبص  ور  اتفگب 

تسین لد  درک  دناوت  لد  نیا  تفگب  **** تسین لجخ  سک  ندرک  ربص  زا  تفگب 

تسا راکچ  رتشوخ  یقشاع  زا  تفگب  **** تسا راز  تخس  تراک  قشع  زا  تفگب 

تسود یب  ود  ره  نیا  دننمشد  اتفگب  **** تسوا اب  هک  لد  سب  هدم  ناج  اتفگب 

سب وا  نارجه  تنحم  زا  تفگب  **** سک زا  یسرت  یم  شمغ  رد  اتفگب 

دیاش زین  مشابن  نم  را  تفگب  **** دیاب تیباوخ  مه  چیه  اتفگب 

شلایخ زج  دنادن  سک  نآ  تفگب  **** شلامج قشع  زا  ینوچ  اتفگب 

نیریش ناج  یب  میز  نوچ  اتفگب  **** نیریش قشع  نک  ادج  لد  زا  تفگب 

داهرف هراچیب  دنک  یک  نیا  تفگب  **** دای نکم  وز  دش  نم  نآ  وا  تفگب 
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یهآ هب  مزوس  ار  قافآ  تفگب  **** یهاگن يو  رد  منک  نم  را  تفگب 

شباوص ندیسرپ  شیب  دماین  **** شباوج رد  ورسخ  تشگ  زجاع  وچ 

یباوج رضاح  نیدب  سک  مدیدن  **** یبآ یکاخ و  زک  تفگ  نارای  هب 

میامزآ گنس  رب  زین  شرز  وچ  **** میاین رب  وا  اب  هک  مدید  رز  هب 

هگنآ داشگ 
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داینب گنس  رب  ار  ساملا  دنکف  **** دالوپ غیت  نوچ  نابز 

هار ودب  ندرک  ناوت  یم  لکشم  هک  **** هاگرذگ رب  یهوک  تسه  ار  ام  هک 

دیاشب ار  ام  دش  دمآ  کنانچ  **** دیاب دنک  یهار  هوک  نایم 

تسین سک  چیه  راک  تست و  راک  هک  **** تسین سرتسد  ار  سک  ریبدت  نیدب 

دنگوس دروخ  منادن  رتهب  نیا  زک  **** دنبلد نیریش  تمرح  قح  هب 

يرآرب تجاح  نیا  مدنمتجاح  وچ  **** يرآ رد  تجاح  نیدب  رس  نم  اب  هک 

گنس نیا  ورسخ  هار  مرادرب ز  هک  **** گنچ نینهآ  درم  داد  شباوج 

مشاب هدروآ  ياج  هب  یطرش  نینچ  **** مشاب هدرک  تمدخ  هکنآ  طرش  هب 

دیوگب نیریش  رکش  كرت  هب  **** دیوجب نم  ياضر  ورسخ  لد 

دالوپ هب  ندرزآ  تساوخ  شقلح  هک  **** داهرف ورسخ ز  دش  مشخ  رد  نانچ 

تسکاخ هن  مدومرف  هچنآ  تسا  گنس  هک  **** تسکاب هچ  مطرش  نیزا  تفگ  هر  رگد 

ندیشک دیاش  اجک  درب  رگ  و  **** ندیرب دیاش  نوچ  تسکاخ  رگا 

مدرم هن  مدرگرب  طرش  نیز  رگ  و  **** مدرک طرش  يراک  تفگ  یمرگ  هب 

يامنب شیوخ  درب  تسد  وش  نورب  **** ياشگب تسد  روز  دنبرد و  نایم 

لداع هاش  زا  تسج  هوک  ناشن  **** لد یب  داهرف  نخس  نیا  دینشب  وچ 

شنوتس یب  نونکا  سک  ره  دناوخ  هک  **** شنومنهر ورسخ  درک  یهوک  هب 

اراکشآ گنس  نآ  يور  یتخس  هب  **** اراخ دوب  یگنس  هکنآ  مکح  هب 

شتآ هوک  نوچ  نکهوک  دش  ناور  **** شوخ یلد  اب  ورسخ  هاگ  يوعد  ز 

داشگب هشیت  مخز  تسبرد و  رمک  **** داب نوچ  تفر  شکرمک  هوک  نآ  رب 

تشاگنب زغن  ياه  لاثمت  وا  رب  **** تشادهگن یسرک  نآ  مرزآ  تسخن 
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گنژرا شقن  ینام  هک  دز  رب  نانچ  **** گنس نآ  رب  نیریش  تروص  هشیت  هب 

زیدبش هاش و  لکش  درک  شرازگ  **** زیت هشیت  نانس  زا  هگنآ  سپ 

ینابرهم زا  درک  هچ  يدرمناوج  **** یناوج زک  يدینش  تروص  نآ  رب 

درمناوج نآ  اب  نزریپ  نآ  درک  هچ  **** درورپ هیپ  دمآ  هک  هبند  نازو 

تسر هلت  ناز  يدرم  ریش  هیند  هب  **** تسب هلت  ناگرگ  رب  هبند  هچرگا 

وچ
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يزادگ یم  هیپ  ارچ  هبند  رب  وت  **** يزاب دید  ناسناز  هیند  زا  هیپ 

دراد ریگلد  يا  هبند  ندروخ  هب  **** دراد ریپ  نادند  شیم  نیک  نکم 

راو بنذ  دیاب  ارچ  نتفر  سپ  ز  **** راد بنذ  دمن  تعلاط  جنرب  وچ 

وا يراز  داهرف و  ندنک  هوک  شخب 58 - 

گنس نآ  راوید  يراک  تروص  ز  **** گنچ ار  داهرف  هتخادرپ  دش  وچ 

مارالد دای  رب  هوک  يدیرب  **** ماش ات  حبص  تقو  يدوساین ز 

وزارت یب  یگنس  دیرب  یمه  **** وزاب داشگب  نتخادنا  هوک  هب 

يدرک هراپ  شراصح  زا  جرب  یکی  **** يدرک هراخ  نآ  اب  هک  شراخ  ره  هب 

یهوکش ار  قیالخ  دما  نآ  زک  **** یهوک دنکفا  ياپ  یمخز ز  ره  هب 

تفگ یم  هوک  اب  نتشیوخ  لاح  ز  **** تفس یم  توقای  هژم  ساملا  هب 

هراپ هراپ  وش  نک و  يدرمناوج  **** هراخ گنس  يراد  هچ  را  هوک  يا  هک 

شاب کبس  منیگنس  مخز  شیپ  هب  **** شارخب يور  یتخل  وت  نم  رهب  ز 

ناج منت  رب  دشاب  هک  مدنآ  ات  هک  **** ناناج ناج  قح  هب  نم  هنرگو 

وت اب  راکیپ  رس  رب  ناج  منک  **** وت اب  رازآ  منت ز  دیاساین 

هوک رس  رب  شباتفآ  يدیسر  **** هودنا يارحص  زک  ماگنه  ابش 

یتسشن ناطلس  یتساخرب  ملع  **** یتسب شقن  يدیپس  رب  یهایس 

یناشن یتسج  رهگ  زا  گنس  نآ  رد  **** ینامز تروص  نآ  کیدزن  يدش 

سوک نوچ  هلان  شقشع  يدروآ ز  رب  **** سوب یسب  تروص  نآ  ياپ  رب  يدز 

نادنمدرد نورد  شخب  اود  **** نادنب شقن  مشچ  بارحم  يا  هک 

نم لد  نیکسم  هدش  هرمگ  وت  هب  **** نم لد  نیگنس  نت  نیمیس  تب 
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هتسکش لد  رهوگ  وچ  یگنس  زا  نم  **** هتسب ياپ  رهوگ  وچ  یگنس  رد  وت 

رایسب رذع  يدومن  هیرگ  زا  سپ  **** راز یتسیرگب  وا  شیپ  ینامز 

هودنا راب  هتفرگ  ردنا  تشپ  هب  **** هوک هتشپ  رب  يدش  رب  اج  نازو 

مادنلگ ورس  يا  یتفگ  يراز  هب  **** مارالد رصق  يوس  يدرک  رظن 

زومآ رد  يراک  ار  هداتفا  راک  ز  **** زورفارب لد  ار  يا  هدولاپ  رگج 

نک افو  ار  يدیماان  دیما  **** نک اور  ار  يدارم  یب  دارم 

زا هک  مناد  دوخ  وت 
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يراد دای  نم  زا  رتهب  يرای  هک  **** يران دای  نم 

زوس ناهج  دایرف  هب  مزوس  ناهج  **** زور بش و  تدای  رب  هک  يرای  منم 

دشاب دای  یک  تنم  نوچ  یبیرغ  **** دشاب داش  ورسخ  هب  لد  ات  ار  وت 

ورسخ يور  دای  هب  نازیر  رکش  **** ون لگ  نوچ  نیریش  داش  هتسشن 

نیریش ناج  نیریش  ناهج  رهب  ز  **** نیکسم داهرف  نینچ  هدرک  ادف 

مریمض رد  يرمع  یجح و  زا  سپ  **** مرینم ردب  يا  يران  هچ  رگا 

زور نیدب  ینیب  یم  هک  مزور  نیدب  **** زورفا بش  عمش  يا  وت  قشع  زا  نم 

هدیرفآ گنس  زا  مراد  يدوجو  **** هدیرفآ گنت  هزیلهد  نیا  رد 

تستفرگ نم  ردنا  یتخبدب  نیا  هک  **** تستفرگ نماد  دب  تخب  مه  ارم 

میوج دنچ  نهآ  گنس و  زا  افو  **** میور تسا  گنس  نهآ و  هن ز  رگا 

گنس رد  رام  نوچ  شکم  ار  یبیرغ  **** گنت لد  رب  يراوخ  شیب  نیز  نکم 

باصق ود  ولهپ  یکی  رب  يراد  هک  **** بایان تسین  هبرف  يولهپ  ارت 

هدنام هتشکان  يرغال  گنن  ز  **** هدنام هتشپ  رب  نینچ  اهنت  منم 

رون تقاط  درادن  هناورپ  هک  **** رود زا  مزاس  یم  مزوس و  تقشع  ز 

كانرطخ ناکیدزن  راک  دشاب  هک  **** كاخ نیا  دیان  یم  وت  کیدزن  نآ  زا 

مساپس رس  رب  هنم  نتشک  زج  هک  **** مسانش قح  يرای  هکنآ  قح  هب 

یناگدنز نیز  ارم  هب  ندرم  هک  **** یناهر مزاب  مغ  دنب  زک  رگم 

دایازم ردام  زا  سک  نم  تخب  هب  **** دای ایم  رب  هراتس  نم  زور  هب 

یئوج هچ  ره  اداب  رود  وت  زا  هک  **** یئوگ تسا  درک  اعد  ردام  ارم 

تسد ارم  نخان  ار  وت  درب  ارچ  **** تسه یتمحز  نارود  غیت  رد  رگا 
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نوخ ارم  ریش و  ارت  دشخب  ارچ  **** نودرگ ناتسپ  دش  لیم  یب  رگ  و 

داش يروخ  يریش  نم  يوج  زا  نوچ  هک  **** داد تردام  لوا  هک  يریش  نادب 

دوس رکش  ریش و  ار  هنشت  دراد  هک  **** دولآرکش ریش  هب  مدای  ینک 

وت قشع  رد  هک  **** مریگ تسد  نانابش  نوچ  يریش  هب 
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مریش هب  یلفط  نوچ 

ناراوخریش نوچ  نکم  مشومارف  **** ناراوگشوخ ریش  وچ  مرآ  دای  هب 

تمان هب  مراد  یمه  نیریش  ناهد  **** تماج یهدن ز  یینیریش  مرگ 

راذگم راوخمغ  یب  رای و  یب  ارم  **** راوخمغ رای و  مرادن  وت  زج  سک  وچ 

ار بش  هریت  نیا  رآ  نشور  زور  هب  **** ار بل  کشخ  نیا  ناوخب  نک  رت  نابز 

شیپ مشک  یم  ار  ناج  راو  رگناوت  **** شیورد وت  اب  متسه  هچ  رگ  یگناد  هب 

دشاب شیدنادوس  هیامرس  یب  هک  **** دشاب شیورد  يدنمتلود  ز 

یشاب وت  شراک  هراچ  یتیگ  ز  **** یشاب وت  شرادلد  هک  لد  نآ  زوسم 

هار رد  راذگم  ورف  ار  نابیرغ  **** هام يا  يداتفا  بیرغ  یبوخ  رد  وچ 

یبیرغ زور  تنحم  زا  سرتب  **** یبیصن یب  یبیرغ  زا  زورما  هک  وت 

مدوب هتسب  یناوج  ردنا  دیما  **** مدوب هتسب  یناگدنز  رد  عمط 

متشگ دیواج  هناخ  ار  الب  **** متشگ دیمون  نونک  ود  ره  نآ  زا 

تسا قیرط  مه  یتخس  تقو  ات  ارت  **** تسا قیفر  ملاع  رد  هچ  ره  اغیرد 

دنریگ ياپ  ناشیا  تسد و  یئوگ  وت  **** دنریذپ یناسآ  نت  یتخس  هگ 

ترهش كاخ  نم  يا  رخآ  مبیرغ  **** ترهب مدروخ ز  نوخ  هک  منوخ  روخم 

یئوگن مدرک  يدب  رگ  دتفا  دب  **** یئوج هنیک  نم  اب  هک  مدرک  دب  هچ 

مدوهج مراد  نیا  زج  یمرج  رگ  و  **** مدومن اه  شتسرپ  ار  تلایخ 

یئادخان نیا  درکن  سک  اب  سک  هک  **** یئافو یب  لدکی  رای  اب  نکم 

داب نیا  هب  نابنجرد  دیب  نوچ  يرس  **** دازآ ورس  يا  زین  وت  مداب  رگا 

كاخ نیزا  زاس  رب  يا  هناخ  ترایز  **** كانرطخ جنگ  يا  وت  مکاخ  رگ  و 
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مرادگ یم  تغارچ  رد  یهیپ  هک  **** مزارط عمش  يا  يراذگن  رگا 

تناوختسا تسد  زا  مشاب  یمیمر  **** تناتسآ زا  رود  هک  شک  منانچ 

زیوآ بش  غرم  مسنوم  بش  همه  **** زیخ بش  ناغرم  هجارد  منم 

ار میرادیب  بش  يزیخرحس و  **** ار میراز  ینیب  هک  مهاوخ  یبش 

گنتلد حورجم  نیا  رب  یئاشخبب  **** گنس زا  هن  لد  يراد  دالوپ  زا  رگ 

وت رب  وج  کی  هب  **** وت زا  ونون  يروج  هظحل  ره  مشک 
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وت زا  وجوج  نم  يا 

رود زا  ینار  یم  كرخ  ینیب  یم  وت  **** روجنر واگ  نوچ  نینچ  هداتفا  نم 

شیوخ هدرب  لد  رب  دادیب  نکم  **** شیوخ هدرم  اب  نک  شیب  نیز  مرک 

راک نیا  تسین  يزاب  هک  میآراکب  **** راک نیا  تسین  يزاجم  ناد  تقیقح 

متسد دش ز  زجاع  هوک  هنرگو  **** متسپ هاک  نوچ  وت  تسد  ردنا  نم 

مشیپ هوک  نوچ  يرگشل  دشاب  هچ  **** مشیب هوک  زا  تسد  روز  رد  نم  وچ 

زیورپ هن  دجنس  يوج  مزیدبش  هن  **** زیت منک  ناویح  رب  غیت  نم  رگا 

داریرپ يا  میجنپ  فرح  رد  همه  **** داهرفز نیریش و  زیورپز و ز 

تسفرگش ورسخ  هجنپ  ندرب  هب  **** تسفرح جنپ  کی  ره  مان  نوچ  ارچ 

شیب نم  مان  بلاغ  بولغم و  رد  هک  **** شیوخ زا  رت  بلاغ  ار  مصخ  منادن 

مساره یم  فلاخم  لابقا  زو  **** مسانش یم  ار  دوخ  رابدا  کیلو 

مراد هاوخدب  یسک  رت  لبقم  هک  **** مراد هار  رد  بجع  يرابدا  ره 

دشاب هاوخدب  یلبقم  ار  وا  هک  **** دشاب هاش  هچ  رگ  سک و  ادابم 

هودنا نم  رب  دنام  مصخ  رب  ورگ  **** هوک نیا  راکیپ  رد  هک  مسرت  نآ  زا 

دوب نم  ناج  كاله  راک  بلط  **** دومرف راکیپ  نیا  هک  سکنآ  ارم 

ناج رد  مراد  هصغ  رد  ناج  هک  **** ناسآ ندرم  دش  ارم  یتخس  نیا  رد 

لد رب  گنس  متسب  گنس  رب  لد  هک  **** لکشم تسا  يراک  یقشاع  رد  ارم 

راک نیا  تسین  يزاب  هک  میآ  راکب  **** راک نیا  تسین  يزاجم  ناد  تقیقح 

درک لجخ  ار  نهاک  هن  یتخس  نیدب  **** درک لدگنس  یتخس  هب  ار  دوخ  ناوت 

دزوس درد  نیز  نتشیوخ  رب  ملد  **** دزوس درز  موم  وچ  تقشع  ارم 
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راورخ راورخ  مشک  تیاپ  رد  هک  **** رابرد تسین  رز  هرقن و  رگ  ارم 

يراک هرقن  هگ  یبوک و  رز  یهگ  **** يرابگشا رد  دنک  مدرز  خر 

باوخ رد  هن  ما  هدوسآ  يرادیب  رد  هن  **** بات ناهج  عمش  يا  وت  يادوس  ز 

درد مدشاب  نوزفا  مباوخ  رد  رگ  و  **** دروخ مدیاب  هدنا  مرادیب  رگا 

يرادیب و رد  وچ 
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منیب هن  ار  دوخ  وت  هب ز  یهانپ  **** منینچنیا باوخ 

مزیرگ مدرم  زا  رخاک  موید  هن  **** مزیر وت  رب  ناج  یمدرم  زک  ایب 

دشارت یم  مدرم  گنس  زا  وا  هک  **** دشابن نوچ  مدرم  دنبرد  یسک 

تسین میناشیپ  رد  تسا  شیپ  رد  هک  **** تسین میناهنپ  نیا  گنس و  مشارت 

تسا تخس  شیناشیپ  هنییآ  نوچ  هک  **** تسا تخب  قلخ  زا  وربور  ار  یسک 

یکانمرش هشفنب  نوچ  دراد  هک  **** یکاخ وشن  دشخبب  نوچ  سک  نآ  رب 

تسا هدیشک  رز  هالک  اب  سگرن  وچ  **** تسا هدید  خوش  وک  یسک  یمرش  یب  ز 

نم زا  رت  سک  یب  سکچیه  ینیب  هن  **** نم زا  رت  سپ  يدرک  تسین  ار  ناهج 

زیخ مدیوگ  متفیب  يزور  رگ  هک  **** زیوالد مراد  یتسود  نادنچ  هن 

تسار نم  نیلاب  دنک  مریم  رگ  هک  **** تسادیپ لیخ  رد  یسک  منادنچ  هن 

یناتسآ رب  يرس  هدرکادف  **** یناج هودنا و  نیا  رد  اهنت  منم 

منیب هن  الاب  دوخ  هآ  زج  یسک  **** منیشن یهاچ  رد  لاس  دص  رگا 

لابند هب  دیان  مسک  هیاس  زج  هب  **** لاس دص  تشد  هوک و  هب  مدرگ  رگ  و 

یکاخ ینوخ و  مود  ناراد  گس  وچ  **** یکاندرد نیا  اب  هک  مناج  گس  هچ 

هن ارم  ياپ و  نیمز  رب  ار  ایگ  **** هن ارم  ياج و  ناهج  رد  ار  ناگس 

تسهاگیاج ایرد  هب  ار  ناگنهن  **** تسهانپ ناتسهوک  هب  ار  ناگنلپ 

گنس رد  هن  شیاسآ  رد  مکاخ  رد  هن  **** گنتلد هدنام  یکاخ  گنس  یب  نم 

یئاهر مبای  ات  كاخ  رد  موش  **** یئادج مغ  زا  دوبن  مکاخ  رب  وچ 

یناگدنز دیاب  هچ  یخلت  نیدب  **** ینامناخ یب  نیدب  سک  ادابم 

دناود یم  مکاخ  هک  متفگ  اطخ  **** دناود یم  مکاله  داب  وت  هب 
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نم متسیچ  هد  رد  تست  نآ  هد  **** نم متسیک  میوگن  یتسه  وت  وچ 

یتسرپدوخ دیآ  مزال  هگنآ  هک  **** یتسه وت  متسه  نم  تفگ  دیاشن 

تسا دود  گنهاشیپ  هک  هر  مباین  **** تسادوس هچ  مشوک  یم  زاب  نتفر  هب 

دوز ندش  منیب  یم  رید  ندیسر  **** دوسرف هیوپ  زا  ياپ  هک  لزنم  نیرد 

مادک ممارآ  ماج  منادن  **** تسا ماگزیت  سب  مبکرم  نتفر  هب 
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تسا

داش ناهج  رد  ار  سک  چیه  مهاوخن  **** دازآ هظحل  کی  متسین  مغ  زا  وچ 

دنتفس لقع  رد  هک  ایرد  نآ  رد  **** دنتفگ هچ  نایاناد  هک  یناد  الد 

یتسردنت ار  سک  چیه  دهاوخن  **** یتسس عبط  رد  دوب  ار  وک  یسک 

دشاب درد  نارازه  یئوم  رب  هک  **** دشاب دروخ  رد  اجک  زا  قشع  ارم 

مغارچ نوچ  دزوس  هک  نیب  لد  مغ  **** مغامد زغم  ینغور  یب  نیدب 

درک ناهن  شتآ  ناوت  رتسکاخ  هب  **** درد نیرد  هدنام  يرتسکاخ  نم  ز 

هتفر ياپ  زا  روز  تسد و  زا  طاشن  **** هتفر ياج  زا  داب  وچ  یکاخ  منم 

راوید شقن  نوچ  مشک  رد  نماد  هب  **** رابرگد مرآ  تسدب  یئاپ  رگا 

يور مروآ  راوید  شقن  رد  موش  **** يور مروآ  راگرپ  ریز  هطقن  وچ 

ار سک  شقن  منیب  هن  ات  مدنبب  **** ار سپ  شیپ و  نیگنس  راوید  دص  هب 

سب ارم  ندیتسرپ  تروص  نیا  زا  **** سک تروص  رد  رگد  لد  مدنبن 

يدناشف تروص  نآ  رب  نیکسم  لد  **** يدنار دنچ  یثیدح  تروص  نیز  وچ 

يدیشک رب  تیار  زور  هاپس  **** يدیشک رد  تیالو  زا  يور  بش  وچ 

زیت ار  هشیت  يدرک  هوک  مخز  هب  **** زیخ بش  زور  تمایق  نآ  راب  رگد 

يدوب راک  نتفس  گنس  شزور  هب  **** يدوب راب  رهوگزور  ات  بش  هب 

تخیمآرب رهوگ  اب  گنس  شغامد  **** تخیر یم  هک  رهوگ  سب  زو  گنس  سب  ز 

روهشم تشگ  ندنک  هوک  ثیدح  **** روجنر داهرف  زا  ملاع  درگ  هب 

نایاخ تشگنا  وا  رد  يدندنام  هب  **** نایاس گنس  يدندش  هعقب  ره  ز 

يدندش نادرگرس  هتشگرس  نآ  رد  **** يدندش ناریح  شنهآ  گنس و  ز 
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يو بسا  ندش  طقس  نوتسیب و  هوک  هب  نیریش  نتفر  شخب 59 - 

نارای شیپ  نیریش  دوب  هتسشن  **** ناراگزور شوخ  زا  يزور  كرابم 

يدرس یمرگ و  ره  دیآ ز  کنانچ  **** يدرون ره  رد  ناشتفر  یم  نخس 

درک یم  داش  ار  لد  خیرات  نادب  **** درک یم  دای  هتشذگ  شیع  یکی 

دنار نیزا  میهاوخ  رتشیب  يداش  هک  **** دناوخ یم  هدنیآ  هناسفا  یکی 

تسا زارد  نتفگ  او  هچنآ  دنتفگب  **** تسا زاونلد  ناک  نخس  هویش  ره  ز 

دمآ نوتسیب  نوتس  **** راک تبقاع  لسلسم  دش  نوچ  نخس 
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رادیدپ

زورما دز  مهاوخ  نوتسیب  رب  ملع  **** زورفا لد  نارای  اب  تفگ  هدنخ  هب 

دالوپ هب  درب  یم  گنس  هنوگچ  **** داهرف يوزاب  نینهاک  منیب  هب 

يرارش نم  رب  دتف  یمرگلد  هب  **** يراگزور نهآ  گنس و  ناز  رگم 

نداهن رب  نیرز  دهم  ار  ابص  **** نداهن رب  نیز  ار  بسا  دومرفب 

شقافتا داتفا  رگید  یبسا  رب  **** شقاثو رد  نوگلگ  زور  نآ  دوبن 

يراگن یئامغی  وچ  یئابیز  هب  **** يراهب نوچ  میوگ  هچ  دمآ  نورب 

هتشگ باریس  لگ  نمرخ  دص  وچ  **** هتشگ باوخ  رپ  ناسگرن  دش  ناور 

يراوس کباچ  رد  دوب  یغرم  وچ  **** يرادبآ ینت و  كزان  نادب 

ماگ هد  رادقم  نیز  هب  یتسجرب  هک  **** مارالد نآ  دوب  نیشن  کباچ  نانچ 

دز یم  راگرپ  کلف  نوچ  ار  نیمز  **** دز یم  رامسم  ابص  رب  شلعن  ز 

نیمیس هوک  نیگنس  هوک  نآ  رب  **** نیرسن کشم و  راثن  اب  دمآ  وچ 

ناشخدب نوچ  دش  اه  گنس  نآ  لعل  ز  **** ناشخر دیشروخ  نآ  يور  سکع  ز 

دنار نکهوک  يز  نت  هوک  اجنآ  زو  **** دناوخ دوخ  دزن  ار  نکهوک  یهوک  وچ 

نک ناک  درم  نوچ  ار  هوک  هدننک  **** نک ناج  داهرف  وا  لعل  دای  هب 

درک یم  گنس  اب  هدبرع  نکیلو  **** دروخ یم  گنسرخ  لدگنس  رای  ز 

گنچ رد  تسار  دماین  یئوزارت  **** گنس نآ  رد  ار  شدربتسد  رایع 

دنوامد هوک  نوچ  شیپ  رد  یمغ  **** دنک یم  هوک  رکیپ  هوک  صخش  هب 

ماک نآ  دمآ  یم  نورب  شگنس  زا  هک  **** مادام دنک  یم  نآ  زا  گنس  نورد 

تسج یم  لعل  اراخ  گنس  رد  رگم  **** تسش یم  لعل  نوخ  هب  اراخ  خر 
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تفای رهگ  یتفگ  رد  هراخ  گنس  هب  **** تفای ربخ  نیریش  بل  لعل  زا  وچ 

تشگ رت  مرن  لگ  زا  شگنس  نهآ  هب  **** تشگ رت  مرگ  لد  زا  نهآ  شتسد  هب 

لد رب  گنس  دز  یم  تسد  رگید  هب  **** لگ نوچ  دنک  یم  ار  گنس  یتسد  هب 

دیشارت یم  تب  ارچ  شدوب  تب  وچ  **** دیشارخ یم  تب  نآ  قشع  ار  شلد 

ریگ نم  دای  رب  نیاک  داد  شتسد  هب  **** ریش يرغاس  دوخ  اب  تشاد  بل  رکش 

هب **** درمناوج نیریش  فک  زا  ریش  دتس 
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دروخ رکش  نوچ  میوگ  هچ  ینیریش 

شون دوش  مه  دشاب  رهز  را  ریش  هن  **** شوغآ مه  دشاب  ییقاس  نیریش  وچ 

یقاس درک  نتفر  مزع  سلجم  ز  **** یقاب ماج  زا  تشگ  تسم  قشاع  وچ 

ندیشک رهوگ  زا  شبسادنام  ورف  **** ندیشک رز  زا  نارگ  شمادنا  دش 

شمیس هوک  ریز  هب  یتشگ  طقس  **** شمیدن يدوب  رز  هوک  را  بسا  هن 

رابرهگ جنگ  نآ  ریز  دش  طقس  **** راتفر داب  بسا  هک  دنیوگ  نینچ 

كاخ رب  داب  زا  داتف  دهاوخ  ورف  **** كالاچ قوشعم  ناکدید  قشاع  وچ 

شراک درک  ناسآ  تشادرب و  اج  ز  **** شراوسهش اب  ار  بسا  ندرگ  هب 

درزاین نیریش  نت  رب  یئوم  هک  **** درورپ زان  ناسنا  زا  درب  شرصق  هب 

هار رگد  دمآ  شیوخ  هاگ  تبون  هب  **** هاگ یتبون  طاسب  رب  شداهن 

درک یم  هراپ  نهآ  هب  یگنس  نامه  **** درک یم  هراخ  اب  يرگنهآ  نامه 

گنس رس  رب  دز  یم  گنس  رب  يرس  **** گنت لد  رب  یهوک  هوک  رب  هدش 

هدیمر ناتسروگ  هب  ناتسروش  ز  **** هدید هوک  رب  يا  هزبس  وهآ  وچ 

باتک مظن  هقباس  رد  شخب 6 - 

درک ناهج  يور  رد  يور  تداعس  **** درک ناور  تلود  بکوم  علاط  وچ 

یهایس زا  يدیپس  دتسب  ناهج  **** یهاگ حبص  رون  راو  تفیلخ 

تسیاشن ناطلس  یب  رتچ  قحلا  هک  **** تسیابب ناطلس  دب  رتچ  ار  کلف 

زاوآ هب  ار  تبون  جنپ  هگرحس  **** زاس لهد  ناغرم  دندروآ  رد 

دیشروخ مان  دمآرب  یناطلس  هب  **** دیشمج ماج  اب  ناور  تخت  نیدب 

روشنم دندرک  رت  هزات  ار  نخس  **** روفغف تفه  نیا  هناختلود  ز 
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ریشمش داد  ار  ملق  ناخارق  **** ریچ دش  کلم  رب  نخس  هاش  ناغط 

درک ملق  شتسد  دش  ریشمش  ملق  **** درک مک  راک  وک  ره  ریشمش  نیدب 

هدنام تسد  رد  ملق  يریشمش  وچ  **** هدنام تسم  بش  نتفخان  زا  نم 

میاشگرب رس  ار  جنگ  نیمادک  **** میآ رد  رد  نیمادک  زک  لد  نیدب 

ار ناهج  دریگ  رد  هک  مریگرب  هچ  **** ار نابز  درآ  زرا  هک  مرآ  زرط  هچ 

يور رب  داد  شوخ  هسوب  مرازه  **** يور رد  داش  رد  زا  تلود  دمآرد 

بلاق زا  نورب  دمآ  راک  هک 
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گنس زا  نهآ  دنداشگ  رد  ار  تدیلک  **** گنت

ملاع هار  زا  رآربون  یقشع  هک  **** ملاع هاشنهاش  دومرف  نینچ 

دندرسف خی  نوچ  همه  يزوس  یبز  **** دندرم هرابکی  ناتلاح  بحاص  هک 

یناعم يوم  رس  يدیشارت ز  **** ینابز رجنخ  رس  زا  ار  کلف 

يدرک راخ  نت  رب  هرهز  دنرپ  **** يدرک رامسم  ملق  ار  دراطع 

زورفارب یعمش  ار  قشع  یسوم  وچ  **** زومآرد یسرد  ار  حور  یسیع  وچ 

نداشگ ینامیلس  رهم  ام  ز  **** نداهن متاخ  رب  هزوریپ  وت  ز 

یساپسان رخآ  ندرک  یهاوخن  **** یسانش قح  ندرک  میهاوخ  ترگ 

میریگ زاب  تدزمز  یسودرف  وچ  **** میریگ زاسان  مد  وت  اب  رگ  و 

نداشگ رس  یناوت  ار  یعاقف  **** نداهن رز  رب  خی  رهم  یناوت 

زان یکی  تلود  رب  درک  تلود  ز  **** زاوآ مه  ار  تلود  دید  وچ  ملد 

یتسر زاب  شک  رد  لیم  ار  عمط  **** یتسرپ تلود  نالبقم  نوچ  رگ  و 

نک ییراوخمغ  مندروخ  نوخ  نیرد  **** نک ییرای  دمآ  يرای  تقو  هک 

دنتفس لعل  نیا  كولم  يوزاب  هب  **** دنتفگ سنج  نیاک  نارت  هبرف  نم  ز 

ساملا هب  زج  نتفس  لعل  دیاشن  **** ساپ ار  هشیدنا  دنتشاد  تلود  هب 

ایهم دش  ایهم  بابسا  هب  **** ایرث ات  تعفر  یئاهنخس ز 

هدرک هشوت  هر  نیوج  تسپ  یفک  **** هدرک هشوگ  رد  ناهج  زا  يور  منم 

هتسب هزور  يدرگب  بش  ات  بش  ز  **** هتسشن یجنگ  رس  رب  يرام  وچ 

گنر دص  ياولح  دوب  هناخ  نآ  رد  **** گنت هناخ  دراد  هک  يروبنز  وچ 

تسخارف يزور  دش  گنت  رگ  مرک  **** تسخاش زیر  يزور  هک  هش  رف  هب 
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دیآرب یهام  دفاکشب و  نیمز  **** دیآرد نزور  زا  مغرم  مهاوخ  وچ 

چیه رگد  مهاوخ  ییرای  تمه  هب  **** چیه رب  شادعاداب  هک  تلود  نآ  زا 

هاش تمه  تمه  هصاخ  تمه  هب  **** هام زا  رت  نشور  دش  هک  اراک  اسب 

تسه ناک  داب  تداعس  ار  تعانق  **** تسد رد  تسین  یهوجو  ایند  زا  رگ 

رکم هب  داهرف  نتشک  داهرف و  دزن  نیریش  نتفر  زا  ورسخ  یهاگآ  شخب 60 - 

یناشن نیریش  زا  یتسج  یبرچ  هب  **** ینامز ره  ورسخ  رالاس  ناهج 

دوب رگد  يراک  رس  رب  کی  ره  هک  **** دوب ربخ  بحاص  رتشیب  شرازه 

يدز یتشگنا  رگ 
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هاگآ يدندرک  کی  هب  کی  ار  کلم  **** هام نآ  ینیب  رب 

دید ار  دالوپ  هعلق  نآ  هوک  هن  **** دید ار  داهرف  دش  هک  تدم  نآ  رد 

ار ناتسلد  نآ  دید  داهرف  نوچ  هک  **** ار ناهج  رالاس  دنداد  ربخ 

یهوک دنکفا  ياپ  یمخز ز  ره  هب  **** یهوکش ار  شتسد  روز  دمآ  رد 

تسا هتفگ  رب  یتخس  نییآ  گنس  ز  **** تسا هتفرگ  رد  یطاشن  تعاس  نآ  زا 

درک نوتسیب  ار  نوتسیب  دناوت  **** درک نومزآ  گنس  وا  هک  نهآ  نادب 

یگنلک دشاب  نآ  هک  هن  یگنلک  **** یگنج ریش  نوچ  دنز  یم  یگنلک 

دشاب شیبرچ  مه  گرگ  اب  رگ  و  **** دشاب شیبرچ  را  هبور  دبرچب 

رانید دنادرگ ز  هب  رس  وزارت  **** راب رتشیب  اروج  رانید  زا  وچ 

هار دروآ  نوریب  هوک  تشپ  ز  **** هام یکی  توق  نیدب  دنام  رگا 

نتفگ لعل  كرت  هب  شتسیاب  هک  **** نتفس گنس  ناز  دش  گنس  یب  کلم 

راک نیا  ریبدت  نتخاس  دیاب  هچ  **** رایشه ناریپ  اب  تفگ  شسرپ  هب 

دجم نیا  ددرگ  ناسآ  هک  یهاوخ  رگ  هک  **** دنمدرخ ناریپ  دنتفگ  نینچ 

هاگان درم  نیریش  هک  دیوگ  ودب  **** هار رس  زک  ار  يدصاق  نک  ورف 

رادیدپ دیآ  باسح  رد  یگنرد  **** راک زا  شتسد  دتفا  يدنچ  کی  رگم 

ییور گنتلد  ییناشیپ  هرگ  **** ییوگ ماجرفان  دندرک  بلط 

یناشف شتآ  تورب  زا  طافن  وچ  **** یناشن ینوخ  بضغ  زا  باصق  وچ 

دندرک میب  نهآ  هب  هدعو  رز  هب  **** دندرک میلعت  شدب  ياه  نخس 

شنومنهر یظافحان  رب  هدش  **** شنوتس یب  يوس  دنداتسرف 

دید ار  دالوپ  هنشد  شتسد  هب  **** دید ار  داهرف  وا  خوش  مشچ  وچ 
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دنک یم  هوک  هتشگ  تسم  لیپ  وچ  **** دنب زا  هتسج  یشحو  ریش  ناسب 

هتشگ مرن  نهآ  گنس و  شتسد  هب  **** هتشگ مرگ  نیریش  راک  رد  شلد 

تشاد ربخ  ملاع  زا  هن  شیوخ و  زا  هن  **** تشاد رگج  ناج و  رد  هک  شتآ  نآ  زا 

تفس یم  هوک  دز  یم  هشیت  شتآ  وچ  **** تفگ یم  تیب  نیریش  يور  دای  هب 

لدگنت ار  دوخ  داشگب و  نابز  **** درم لدگنس  نآ  تفر  داهرف  يوس 
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درک

يراذگ یم  تلفغ  هب  يرمع  ارچ  **** يراکچ رد  لفاغ  نادان  يا  هک 

يراکتسد ینیب  هک  ناسنیز  منک  **** يرای مان  طاشن  رب  اتفگب 

تسناج رت ز  نیریش  راب  دص  ارم  **** تسنابز نیریش  وک  رای  نآ  رای  هچ 

راک رد  دید  نیریش  نیریش ز  مد  **** راتفگ خلت  يور  شرت  درم  وچ 

داهرف تسین  هگآ  درم و  نیریش  هک  **** داب یکی  ترسح  رس  زا  دروآ  رب 

كاخ رب  داتفا  نوچ  گرم  داب  ز  **** كانبغش ورس  نانچ  نآ  اغیرد 

هار همه  شدنتسش  هدید  بآ  هب  **** هام رب  دندناشفا  ربنع  شکاخ  ز 

دنتشگ زاب  كاخ و  هب  شدندرپس  **** دنتشگ زاسمد  شمغ  اب  رخآ  مه 

تسب یم  دنچ  یغیرد  رد  شیور  هب  **** تسب یم  دنچ  یغیت  هظحل  ره  رد و 

اغیرد يا  لال  دشن  نوچ  شنابز  **** اغیرد يا  لاخ  نآ  فلز و  نآ  تفگ  وچ 

دیوگ زاب  دنیب  هب  رو  دنیب  هن  ****؟ دیوگ زار  نیک  دهد  لد  ار  یسک 

داتفا رد  یهوک  نوچ  هوک  قاط  ز  **** داهرف شوگ  رد  نخس  نیا  داتفا  وچ 

دروخ رگج  رب  یشاب  رود  یتفگ  هک  **** درس نانچ  یهآ  رگج  زا  دروآرب 

مدرم جنر  رد  یتحار  هدیدن  **** مدرب جنر  خواک  تفگ  يراز  هب 

شیورد نابرق  هلگ  زا  گرگ  درب  **** شیپ ارف  دیآ  دنفسوگ  دص  رگا 

ناتسم داد  دیاب  زاب  تچ  ره  هک  **** ناتسلگ اب  یبالگ  نآ  تفگ  شوخ  هچ 

كاخ نامز  ره  مزیرن  رس  رب  ارچ  **** كالاچ ورس  نآ  كاخ  هب  هتفر  ورف 

نادنز غاب  ددرگن  نم  رب  ارچ  **** نادنخ گربلگ  هتخیر  نبلگ  ز 

يراز هب  مشورخن  ربا  نوچ  ارچ  **** يراهب کبک  نمچ  زا  هدیرپ 
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زور نیدب  بش  ددرگن  مزور  ارچ  **** زورفا ملاع  غارچ  هدرم  ورف 

تسنآ زا  درز  مباتفآ  تفر  مهم  **** تسنآ زا  درس  مداب  درم  مغارچ 

ندیود مهاوخ  مدع  ات  کت  کی  هب  **** ندیسر مهاوخ  مدع  رد  نیریش  هب 

داد ناج  دیسوب و  وا  دای  رب  نیمز  **** داد ناهج  رد  نیریش  درد  يالص 

دناتس یناج  دهد  یهودنا  هک  **** دنادن يراک  نیا  زج  دوخ  هنامز 

هداتفا راک  وچ 
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یئالب وس  ره  زا  دریگ  رد  شرد  **** یئاونیب ددرگ 

گنس شرس  رب  درابب  لگ  ياج  هب  **** گنچ دنز  رد  وک  یلگ  خاش  ره  هب 

ددرگ رهز  دزربط  شماک  رد  هک  **** ددرگ رهب  یب  یلدشوخ  زا  نانچ 

تخر ناهج  نیز  شتفرگ  دیابرب  هک  **** تخب ندیروش  زا  دیآ  گنت  نانچ 

تسا بیکر  رد  اپ  نینچ  ار  یناوج  **** تسا بیشن  رد  ناسنیزا  رمع  نانع 

يرامع نیز  ترامع  درادرب  هک  **** يراگتسر نارود  دبای ز  یسک 

دنیبن سک  شغارچ  نادنچ  اب  هک  **** دنیشن يرید  رد  راواحیسم 

نتسر وید  نیز  ناوت  یئوخشوخ  هب  **** نتسب وید  تقو  تسا و  وید  ناهج 

ار دوخ  يوخ  نک  نارگید  تشهب  **** ار دب  يوخ  رب  دوخ  هب  خزود  نکم 

یتشهب رد  اجنآ  مه  اجنیا و  مه  **** یتشرس مدرم  وت  يوخ  دراد  وچ 

تسد ناهج  رد  روآرب  نارادیب  وچ  **** تسم لفاغ و  نیدنچ  هدید  يا  بسخم 

كالفا نارود  دنک  تشومرف  هک  **** كاخ لد  رد  یهاوخ  تفخ  نادنچ  هک 

يزان دنچ  ات  لگ  هرهم  کی  نیدب  **** يزاب هقح  هلاس  هاجنپ  نیدب 

تسا رادیاپان  مه  هک  هنرب  شرس  **** تسا رازه  هجنپ  رگا  لاس  هجنپ  هن 

گنسرف هب  دزیر  نوچ  کیرات  نیبب  **** گنس زا  ندوب  رت  نینهآ  دیاشن 

دزیرن نوخ  زج  نینچ  یعطن  رب  هک  **** دزیرن نوچ  شگیر  تسیعطن  نیمز 

تشط نیا  ریز  زا  تسرن  یشووایس  **** تشد نیا  كاخ  رب  دش  هک  انوخ  اسب 

يدابقیک ای  دوب  ینودیرف  **** يداب دنت  درآ  هک  هرذ  نآ  ره 

تسین یمدآ  نیدنچ  نوخ  يو  رب  هک  **** تسین یمز  يور  همه  رد  لگ  یفک 

لاوحا شدوب  نوچ  دراد و  تدم  هچ  **** لاس نهک  رید  نیا  هک  دناد  یم  هک 
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رگید رود  درآ  دش  نارود  نآ  وچ  **** رس زا  دریگ  يرود  لاسدص  رهب 

ار وا  روغ  دباین  رد  ات  نادب  **** ار وا  رود  دنیب  هک  سک  دنامن 

ندینش ناوتچ  ندید و  دیاش  هچ  **** ندیود نارود  اب  دنچ  يزور  هب 

تسا يزار  هدیشوپ  ار  هدنناد  ورد  **** تسیزاس رود  ره  رد  لدع  روج و  ز 

ینیب هک  یهاوخ  یمن 
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رود اب  رود  زار  تفگ  دیابن  **** روج رب  روج 

راپسم شیوخ  نانع  قلبا  نیدب  **** راهنز دنت  دش  یقلبا  زور  بش و 

ینورح قلبا  نیزا  درب  دیاشن  **** ینونفوذ یئامن  رگ  نف  دص  هب 

یتسر هک  هبرگ  لغب  زا  نکفیب  **** یتسرپ یک  ات  نتشیوخ  هبرگ  وچ 

تخمیک وچ  یماخ  وا  يوخ  زا  تفرن  **** تخپ ار  كاخ  گید  هک  نادنچ  کلف 

هیام تسدرب  ار  هیامرپ  یسب  **** هیاخ مین  خرچ  ناتسرامق 

تسریپ هک  شرما  نک  داب  تسد  هب  **** تسرینم ردب  رگا  كاخ  سورع 

داد ار  كاخ  دهاوخ  رما  قالط  **** داب زا  ندوب  دهاوخ  هک  یفسخ  رگم 

زورفیم لعشم  نینچ  يداب  رب  وت  **** زورما دیان  رگ  دیآ و  داب  نآ  رگ 

تشگنا هد  ره  زا  غارچ  يزورفا  رگ  **** تشم رد  كاخ  يا  كاخ  تشم  کی  نیا  رد 

كاخ دنک  رب  هدیرب  تشگنا  رب  **** كانرطخ كاخ  نیا  هک  نکمم  دشن 

یتسرد هگ  دراد  هنخر  یهاگ  هک  **** یتسس مادنا  نیزا  مادنا  یب  وت 

مادنا رذع  دشابن  هر  رد  رگا  **** ماب زا  دشاب  ناسآ  نداتفا  دورف 

باترپ ریت  دص  دتف  رگ  دجنرن  **** باوخ رد  مادنا  یب  درم  ینیب  هن 

هدیسران جنرت  هن  نیز  ام  هک  **** هدیدن نآ  درگوگ  دود  زا  جنرت 

یبای مخز  اخیلز  زا  جنران  وچ  **** یباتن رس  را  جنرت  نیز  فسوی  وچ 

زادرپب ناوخ  نیا  جنرت  جنران و  ز  **** زادنارب یگنس  وش  تسم  هگ  رحس 

رس هن  رام  نیز  يوش  نمیاک  رگم  **** رد هن  راد  نیز  هنب  نکفا  نورب 

تسا ینازخ  داب  هدرورپ  ام  ز  **** تسا یناگدنز  شات  هجاوخ  وک  سفن 

تسا هدرمش  اهمد  کی  هب  کی  ام  رب  هک  **** تسا هدرم  قشع  یب  ینز  مد  کی  رگا 
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ندوب داش  ندرم  هب  یهاگ  نآ  سپ  **** ندوب داهرف  ار  قشع  دیاب  هب 

هشیمه يدرک  رتران  بوچ  ز  **** هشیت دالوپ  هتسد  سدنهم 

شریذپ نامرف  دوب  ردنا  تسد  هب  **** شریگتسد دشاب  هکنآ  رهب  ز 

باترپ هشیت  نآ  درک  هوک  زارف  **** باترگج ياهنخس  نیا  دینشب  وچ 

دوب یکاخ  دنیوگ  نینچ  **** كاخ رد  هتسد  تفر و  گنس  رد  نانس 
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كانمن

رایسب دروآ  راب  تشگ و  یتخرد  **** ران هشوش  دمآ  رب  هتسد  نآ  زا 

یبایرامیب ره  درد  ياود  **** یبایران رگ  نونک  هشوش  نآ  زا 

ار نخس  نیا  دناوخ  نینچ  رد  رتفد  هب  **** ار نبران  نآ  دیدن  رگ  یماظن 

سوسفا هب  نیریش  هب  ورسخ  همان  تیزعت  شخب 61 - 

داهرف درم  نیریش  قشع  رد  نوچ  هک  **** داینب دنکفا  نینچ  هدنیارس 

شغاب دش ز  مگ  نینزان  یغرم  هک  **** شغاد دمآ ز  درد  هب  نیریش  لد 

يراهب ربا  نوچ  تسیرگب  یسب  **** يرابیوج ورس  دازآ  نآ  رب 

تسد رد  داب  دمآ  داد و  شکاخ  هب  **** تسب رب  هلح  شنارتهم  مسر  هب 

تخاس يا  هناخترایز  دبنگ  نآ  زو  **** تخارفارب یلاع  يدبنگ  شکاخ  ز 

تساخرب راخ  نآ  تمحز  هر  زا  هک  **** تسار پچ و  ار  ورسخ  دنداد  ربخ 

شیوخ هدرزآ  تشگ  رازآ  نآ  زو  **** شیوخ هدرک  زا  هاش  تشگ  نامیشپ 

ياپ وا  دراد  نوچ  ار  هارفا  داب  هک  **** ياج ار  هشیدنا  دوب  دیشیدنا و  رد 

ددرگ زاب  دب  نامه  يزور  ود  هب  **** ددرگ زاسدب  یسک  اب  وک  یسک 

دروخ افق  يزور  مه  هشیدنا  نیزو  **** درک یم  هشیدنا  بش  زور و  مغ  نیا  رد 

دناشفا دناد  رهاوج  ذغاکرب  هک  **** دناوخ دوخ  کیدزن  ار  صاخ  ریبد 

نتشون نیریش  همان  نیریش  هب  **** نتشرس رکش  رد  دومرف  نشلگ 

دنوادخ مان  رب  هدرک  وت ال  **** دنبلد شقن  نآ  رکیپ  نیتسخن 

شنیرفآ تشگ  وزا  مشچ  نشور  هک  **** شنیب شخب  یئانشور  مانب 

ینامسآ ینیمز و  ياهرثا  **** یناج یسنا و  هدنرآ  دیدپ 
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كالفا هاگشدرگ  هدرک  ار  نیمز  **** كاخ رس  رب  نادرگ  هدرک  ار  کلف 

ناکاندرد ثیدح  هدروآرب  **** ناکاپ مان  ادخ و  مان  زا  سپ 

دنخرکش نایاخرکش  شدنناوخ  هک  **** دنبلد نیریش  ناوکین  هاش  هک 

كاخ رس  رب  دز  یتبون  منام  هب  **** كانسوه يرای  یپ  زک  مدینش 

يزیر بامیس  نمس  رب  سگرن  ز  **** يزیب کشم  لگ  رب  درک  لبنس  ز 

ار ناوغرا  درک  لدب  رفولین  هب  **** ار ناور  ورس  شمغ  زا  درک  ات  ود 

تسخ ناوختسا  مخز  هب  ار  اه  بطر  **** تسب رب  فرط  هشفنب  زا  ار  نمس 

هب **** دیشارت ار  لگ  هتخت  هلال  هب 
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دیشارخ ار  هم  هشوگ  ولول 

داشگب دنب  وسیگ  عقرب ز  خر  ز  **** داشگب دنویپ  ار  هام  دنرپ 

ندرک دای  ار  ناتسود  يراز  هب  **** ندرک دایرف  زا  تخوس  ار  ناهج 

يرادتسود ناشن  دشاب  نیمه  **** يرای طرش  نارای  دیآ ز  نینچ 

دومیپ هوک  وناز  هب  وناز  رس  هب  **** دوشخبب نکفا  هوک  لامح  نآ  رب 

یناهج دیرگ  وا  رب  ات  وگ  ناهج  **** یناغف دز  را  شیب  هتشک  یبیرغ 

دریگن تربع  وز  هکنآ  داب  ونچ  ****؟ دریمب مغ  رد  یقشاع  ناسنیدب 

ار ام  تسروجنر  وت  رهب  زا  لد  **** ار ام  تسرود  وا  راک  زا  باسح 

شکرت هب  یئوگ  یمن  مه  درم و  هک  **** شگرم يدیجنر ز  تخس  مناد  وچ 

دروخ شهدنا  یهاوخ  دنچ  یتشک  وچ  **** درد زا  نتشک  لوا  شتسیاب  ارچ 

يدرک وت  مه  شراوخ  هک  نک  شزیزع  **** يدروخ وت  مه  شنوخ  هک  روخیم  شمغ 

ینیبن ار  سک  يرت  یکاخ  وزا  **** ینیشن شکاخ  رب  لاسدص  رگا 

یتسرپ نیریش  وا  لثم  یباین  **** یتسد هب  يراد  رگج  دصرا  كاخ  وچ 

يدود تخیگنا  بابک  یب  دیاب  هچ  **** يدوس هیرگ  درادن  نوچ  نکیلو 

ریدقت جارات  اب  درک  دیاش  هچ  **** ریصقت چیه  يدرکن  ندروخ  مغ  هب 

ینادواج سک  نتسیز  دهاوخن  **** یناگدنز دراد  گرم  رب  انب 

زور دوش  نوچ  هراتس  دریم  ورف  **** زورفا لد  يا  هراتس  وا  يزور  وت 

دریم حبص  زا  شیپ  هک  هب  نآ  غارچ  **** دریذپ لد  را  غارچ  وا  یحبص  وت 

تسد زا  هناورپ  دور  دیآ  عمش  وچ  **** تسم هناورپ  وا  عمش و  یتسه  وت 

دزیر غاب  رد  مه  هک  هب  نآ  هایگ  **** دزیخ وت  زک  یهایگ  وا  یغاب و  وت 
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شتآ دزورفب  نوچ  دوع  دزوسب  **** شکالب دوع  وا  یعبط  شتآ  وت 

تنامسآ ریاط ز  رسن  دتسرپ  **** تناتسلگ زا  دیرپ  یغرم  رگا 

تیوج هب  دراد  رس  هک  هلجد  اسب  **** تیوبس زا  بآ  يا  هرطق  دش  رگ  و 

یلاخ ریگ  مک  وزا  تسه  یبوخ  وچ  **** یلاله نکشبوگ  ردب  دنام  وچ 

دانامب نیرسن  لگ  درز  زا  كاب  هچ  **** دانامب نیریش  دش  داهرف  رگا 

دیسوب نیمز  **** تخادرپ هب  همان  زا  وچ  هدنسیون 
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تخادنا ورسخ  شیپ  و 

دومرف هک  اجنآ  دربب  دصاق  دتس  **** دوز ار  همان  ورسخ  داد  دصاق  هب 

هام نوچ  درک  نازورف  يداش  زا  خر  **** هاش همان  دماک  دید  نیریش  وچ 

تشاذگن هدناوخان  ار  فرح  کی  وز  و  **** تشادرب همان  رهم  دیسوب و  اج  هس 

هدرک دولآرهز  ياهدزربط  **** هدرک دودنا  کشم  دید  اهرگج 

راخ دص  هدیشوپ  وا  رد  یئاه  بطر  **** رام دص  هدیچیپ  وا  رد  یئاه  بصق 

شون زا  رتشوخ  ياهبارهز  همه  **** شوپ ناینرپ  ياه  هضارقم  همه 

دشوجب يدنت  زا  هکنآ  ياج  هن  **** دشونب تیرش  نیا  هک  نآ  ربص  هن 

یتخب رادیب  رس  زا  دروخ  ورف  **** یتخس جنر و  نآ  جنر  هب  یتخس و  هب 

هارفا داب  هار  زا  ورسخ  هب  نیریش  همان  تیزعت  میرم و  ندرم  شخب 62 - 

ماجنارس دشاب  لمع  شاداپ  هک  **** مایا راک  زا  میکح  يا  شیدنا  رد 

نودرگ تسا  راک  نیدب  هتسب  رمک  **** نود رگا  تسا  کین  را  عیاض  دنامن 

داتسرف یخلت  نانچ  نآ  نیریش  هب  **** داهرف گرم  سوسف  رب  ورسخ  وچ 

یهاشداپ دمآ  رس  میرم  رب  هک  **** یهلا ریدقت  داتفا  نانچ 

يرهب دروخ  وک  نآ  زا  داد  شدروخ  هب  **** يرهز خلت  نیریش  دنیوگ  نینچ 

رهد زا  شدرب  تمه  دولآرهز  هب  **** رهز زا  رذگب  یهاوخ  تسار  یمرگ  و 

دنزیرب رت  گرب  کشخ  خاش  ز  **** دنزیتس رب  نوچ  ناودنه  تمه  هب 

دنزاب هقح  تمه  ياسفا  مشچ  هب  **** دنزاس هرهم  هم  زا  هک  نازاس  نوسف 

تشاد هش  هک  رکش  نآ  زا  تسب  رد  ناهد  **** تشاد هگن  میرم  هزور  میرم  وچ 

میرم گنچ  زا  نانتسبآ  کنانچ  **** ملاع هاش  میرم  گنچ  زا  تسرب 
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دازآ میرم  تخرد  نوچ  دش  مغ  ز  **** داتفا رب  زا  نوچ  شمیرم  تخرد 

شمامت ینییآ  تشاد  متام  ز  **** شمارتحا هاج و  رهب  زا  کیلو 

یهایس زج  اه  بلس  زا  دیشوپن  **** یهام تخت  رب  شتمرح  زا  تفرن 

راخ مه  داتفا  باسح  رد  لگ  شمه  **** راک نیزا  دنداد  ربخ  ار  نیریش  وچ 

شکاپ ناج  ندرب  کشر  زا  تسر  هک  **** شکاله زا  تشگ  نامداش  یعون  هب 

زور نآ  زا  دیسرت  یم  دوب و  لقاع  هک  **** زوسلد تشگ و  نیگمغ  عون  رگید  هب 

رهب ز 
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هاتوک شیوخ  تسد  درک  يداش  ز  **** هام یکی  ورسخ  رطاخ 

تساخرب شیپ  زا  رابغ  نیا  ار  ناهج  **** تساخرب شیر  زا  راخ  هک  یهام  زا  سپ 

نتشون ورسخ  همان  باوج  **** نتشک دومرف  سوه  مخت  شلد 

لگ رد  هناد  نوچ  یگریط  زا  دناشف  **** لد رد  دوب  ار  وا  هک  یئاه  نخس 

دز مقر  ار  اه  نخس  نآ  بیترت  هب  **** دز ملق  ذغاک  رب  وچ  هدنسیون 

دنویپ داد  ار  نخس  زاغآرس  **** دنق نوچ  درک  توالح  زا  ار  نخس 

ناهاوخرذع یتشم  زرمآ  هانگ  **** ناهاشداپ هاشداپ  مانب 

تسزاین یب  ام  تمدخ  ام و  ز  **** تسزاس راک  رام  هک  يدنوادخ 

نارامش رتخا  رامش  نیز  تریح  هب  **** ناراگنرکیپ قلاخ  رکیپ  هن 

هار يودنه  شلضف  ناتسکرت  هب  **** هام ات  دیشروخ  نامسآ  ات  نیمز 

توقای گنس  رد  ملق  یب  دراگن  **** توق ار  قلخ  تمدخ  قح  یب  دهد 

هودنا رد  ار  سک  نادواج  دنامن  **** هوک رد  ایرد و  رد  روم  غرم و  ز 

يریگتسد تریح  ماگنه  دنک  **** يریذپ ناصقن  دهد  تمعن  هگ 

میدرگ رادیب  ات  شوگ  دلامب  **** میدرگ راک  شمارف  شرکش  زا  وچ 

شنیرفآ لاح  ياهریغت  **** شنیب نوناق  رد  تسوا  مکح  هب 

جنگ یهگ  درآ  شیپ  سالفا  یهگ  **** جنر یهگ  تمسق  دنک  تحار  یهگ 

یگنز هاگ  دیامن  یمور  یهگ  **** یگنر ود  زج  يراک  تسین  ار  ناهج 

داش دنک  ار  نیا  نآ  رامیت  زا  هگ  **** داد دهد  ار  نآ  نیا  دادیب  زا  هگ 

یسورع ار  گس  دوب  رخ  گرم  هک  **** یسوط هب  يرواهل  اتفگ  شوخ  هچ 

تسطاسب دتفا  ریز  هک  هیاپ  ره  هن  **** تسطاشن دیآ  شیپ  هک  تمسق  ره  هن 
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درد یهگ  دشاب  اود  يزور  یهگ  **** درک نینچ  يزور  ام  شخب  يزور  وچ 

راخ اب  هاگ  لگ  اب  هاگ  دزاسب  **** راک همه  رد  وک  دوب  نآ  دنمدرخ 

قاط شش  گنروا  تفه  قرف  رب  دز  هک  **** قافآ دیشروخ  نیهم  رادناهج 

یهالک بحاص  يرس  اب  يرس و  **** یهاشداپ ریز  هب  دراد  ناهج 

تسا یهایگ  یبوط  شتلود  غاب  ز  **** تسا یهاگداعیم  شترضح  زا  تشهب 

ات یهام  ز  **** تساروا یهام  ات  هم  هک  نارود  نیرد 
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تساروا یهاگآ  هام  هب 

تسا گنرش  یهاگرکش  هگ  شلاون  **** تسا گنر  ود  بش  زور و  هک  دراد  ربخ 

یسورع یهاگ  دوب  متام  یهگ  **** یسونبآ يارس  لدنص  نیرد 

تسکاب هچ  دراد  رگد  ناسورع  **** تسکاخ ریز  رد  رگا  هاش  سورع 

شیریس دوز  هاش و  هگآ ز  دوب  هک  **** شریلد نتفر  رب  داد  ناز  کلف 

تسین یمغ  دمآ  ریس  دوز  هشنهش  **** تسین یمدمه  ار  هش  هچرگ  هب  وا  زا 

درآ رب  رد  یناتسلد  هب  وز  و  **** درآ رگید  یناتسلگ  رب  رظن 

دنار شیع  دنام  هک  ره  هنرگو  **** دنامن تبعل  ناک  تسنآ  غیرد 

جنگ هب  كاخ  رد  منص  نآ  تسا  جنگ  هک  **** جنر نیدب  لد  كزان  هاش  يا  جنرم 

دباتنرب مه  نیمز  یتفگ  مغ  وچ  **** دباتنرب مغ  یمداک  مغ  روخم 

ندیشچ مغ  ار  ناکزان  دزاسن  **** ندیشک مغ  زا  نینزان  دجنرب 

یباین شدرگ  يوش  یسیع  رگ  هک  **** یباتب میرم  زا  هک  هب  نآ  نانع 

تفگ ناوت  نوچ  یهاش  تخت  كرت  هب  **** تفج نینزان  نآ  تفر  هتخت  رد  رگا 

يزیخنرب مغ  زا  رگ  دزیخ  تمغ  **** يزیر هچ  یم  ناگژم  نیشنب ز  یم  هب 

دریگ شیپ  رد  یمغ  یتخس  نیدب  **** دریم شیپ  يریم  شیپ  شک  ره  هن 

يزور داد  دیابب  نت  شگرم  هب  **** يزور داز  وک  ره  درم و  وک  يز  وت 

دایرف هن  دهاوخ  يرباص  هدرم  هک  **** دادیب هدرم  رب  نکم  ندیلان  هب 

یهاش هن  دیآ  راک  هب  یشیورد  هن  **** یهابت دریگ  دبلاک  راک  وچ 

شاب مک  هرطق  کی  وگ  هلجد  ضیف  ز  **** شارخم شورخم و  يا  همشچ  رهب  ز 

ریگ مک  دادغب  زا  یلیبنز  نهک  **** ریگ مج  ماج  طش  بل  رب  يداش  هب 
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تداور لد  زا  تفر  هدید  زک  نانچ  **** تداونغب وا  یب  هدونغن  لد 

ملاع ناج  یتسه  هک  نام  یقاب  وت  **** ملاع ناتسب  زا  دش  يورس  رگا 

داب درب  یئوم  ترس  زک  ادابم  **** داش روخ  هداب  یناوت  ات  مغ  روخم 

تسه همه  یتسه  وت  وچ  هللادمحب  **** تسد زا  وت  زا  رود  دوش  یتسه  رگا 

يردق و رد  وت 
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رتوکن اتمه  یب  لعل  یلعل  وت  **** رتوکن اهنت  رد 

دیشمج هار  رد  دش  كرش  رسمه  هک  **** دیشروخ وچ  نک  تعانق  یئاهنت  هب 

تفج یب  غرمیس  دوب  یغرمیس  وت  **** تفخ ار  غرم  دیاب  غرم  اب  رگا 

دنامن رد  رهوگ  ناک ز  یناک  وت  **** دنامن رهوگ  نآ  وت  اب  را  جنرم 

درادن رهوگ  مه  هک  هب  نآ  رهگ  **** درادن رسمه  وا  هک  رتهب  نآ  رس 

رایسب سنج  نیز  دوب  ارحص  رد  هک  **** راذگب تفر  ارحص  یئوهآ ز  رگ 

هام نمرخ  اب  کلف  شداب  ادف  **** هاش نمرخ  زا  تفر  هناد  کی  رگ  و 

يراهبون ار  یلگ  دشاب  ضوع  **** يراخ دید  دیاب  هچ  دش  رگ  یلگ 

دانامب یسیع  روخم  میرم  مغ  **** دانامب يرسک  دش  رسک  رگ  یتب 

ورسخ هب  نیریش  همان  ندیسر  شخب 63 - 

دنام ورف  زجاع  نخس  نیریش  نآ  زا  **** دناوخ ورف  نیریش  همان  ورسخ  وچ 

تسگنس شاداپ  ار  زادنا  خولک  **** تسا گنج  هن  نیا  تسباوج  اتفگ  دوخ  هب 

ندینش دیاب  یم  هچنآ  مدینش  **** ندیرد شتسیاب  هچنآ  باوج 

هار زا  تساخرب  سگم  ياغوغ  هک  **** هاوخرکش نیریش  زا  دش  هراب  رگد 

دود یب  عمش  دش  ناوختسا  یب  بطر  **** دوسآ رب  میرم  یبوشآ  راک  ز 

هاش رب  تشگ  میرم  نشج  نوچ  ناهج  **** هاتوک نشج  زا  تسد  درک  میرم  وچ 

تسا مامت  نمشد  سپ  زا  بآ  یکی  **** تسماک هب  يراک  همه  دش  نمشد  وچ 

دالوپ نهآ ز  درک  مرن  نغور  هب  **** داتسرف اه  یبرچ  دنچ  نیریش  هب 

تفریذپ نامرد  ناک  تشاد  يدرد  هک  **** تفریذپ نامرف  شربنامرف  تب 

راک بلط  دشاب  شرتوکین  نازک  **** رادنپ دوب  شنآ  زا  شیپ  ورسخ  هب 
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درآ شنییآ  سورع  دوخ  دهم  هب  **** دروآ شنیواک  رد  دهم و  دتسرف 

درک یم  زان  دش  یم  شیب  شباتع  **** درک یم  زاغآ  باتع  اهرتفد  هب 

دید یم  رازاب  نوچ  درک  یم  اهب  **** دید یم  راک  رب  يوکین  عاتم 

یئانشور دریگ  ردق  هدید  هب  **** یئاور دبای  يرتشم  زا  عاتم 

شورفم وت  زا  دنرخنب  ناک  یعاتم  **** شوینب دنپ  نیا  دوخ  دوس  رهب  ز 

يدنبن رد  یئاور  یبای  نوچ  هک  **** يدنمدوس تلود  تسدید  نآ  رد 

زان ز  **** دروخ یمن  مد  نیریش  داد و  مد  کلم 
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درک یمن  مک  یئوم  شیوخ 

راک هراچ  رب  ار  هشیدنا  داهن  **** راورخ هب  زان  نآ  زا  تشگ  زجاع  وچ 

گنل رخ  دنار  یمه  يراوهر  هب  **** گنچ ارف  درآ  نابرهم  يرای  هک 

دریگ شیپ  رد  رگد  يراک  زا  رس  **** دریگ شیوخ  رهب  يراک ز  ورس 

تسس دوخ  راک  كریز  درم  دریگن  **** تسج یم  زاب  تیاکح  یموق  ره  ز 

ورسخ شهد  داد و  تفص  شخب 64 - 

تسشنن تخت  رب  ونچ  يراد  هلک  **** تسب رمک  نودرگ  ات  هک  ورسخ  ناهج 

يدوب ياپ  رب  فص  جنپ  ششیپ  هب  **** يدوب يار  ار  وک  راب  زور  هب 

شیورد راگتجاح و  دوب  فص  میود  **** شیپ رد  تشاد  رگناوت  فص  نیتسخن 

روگ بل  زا  یئوم  هب  هتسر  همه  **** روز یب  نارامیب  ياج  فص  موس 

دوب لد  رامسم  ناشیاپ  دنب  هک  **** دوب لصتم  یموق  هب  فص  مراهچ 

ینوچ هک  يدیسرپن  ار  سک  سک  هک  **** ینوخ ناراک  هنگ  مجنپ  فص 

يراگتسر طخ  هدروآ  لاثم  **** يراودیما ناینوخ ز  شیپ  هب 

راهنز دننیب  دوخ  ریز  فص  ره  هک  **** راب هدنراد  هتشادرب  ادن 

يدید شیب  دوخ  رب  رکش  رامش  **** يدید شیورد  يوس  نوچ  رگناوت 

شیپ رد  رکش  تمالس  رب  یتفرگ  **** شیورد مشچ  يدید  رامیب  رد  وچ 

رایسب رکش  يدومن  يدازآ  هب  **** رامیب درم  يدنب  يوس  يدید  وچ 

يدنسپ هب  رکش  هب  بل  يداشگ  **** يدنب مشچ  يداتف  ینوخ  رب  وچ 

یئانشور شرکش  عمش  يدوزف  **** یئاهر دیما  يدید  ینوخ  وچ 

دابآرکش يدوب  رکش  زا  رصم  وچ  **** داد نیدب  هلاس  همه  ورسخ  رد 
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تخب اب  درک  یفیرح  تفرح  نیدب  **** تخت رس  رب  يزور  تسشنب  یم  هب 

شسیل كاخ  نارادجات  ناهد  **** شسیدقاط تخت  درگادرگ  هب 

ینایک تخت  نآ  رب  هتسب  دصر  **** ینامسآ ياه  لاثمت  همه 

ناویا رب  ناویا  هتخادرپ  ورد  **** ناویک هاگرخ  ات  هام  خیم  ز 

رادقم هدومیپ  جرد  اب  قیاقد  **** رایس هب  ات  تباث  ار ز  بکاوک 

زور بش و  تاعاس  هداد ز  ربخ  **** زورفا بش  ياهرهگ  بیترت  هب 

دناوخ رب  هتخت  ار  نامسآ  تخت  نآ  زا  **** دنار دصر  ار  مجنا  هک  یئاسانش 

ورسخیک ز ماج  نارازه  **** تشاد رظن  رد  ورسخ  تخت  وک  یسک 
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تشادرب

ینارقبحاص هش  هن  یهاش  وا  رب  **** ینامساک یتخت  هن  یتخت  نینچ 

يوم نیربنع  دشاب  ریش  را  ریش  وچ  **** يور یمدآ  لیپ  دوب  رگ  یلیپ  وچ 

هداهن یناوخ  يرثات  ایرث  **** هداشگ ینار  نامسآ  ات  نیمز 

مان شهگرد  رب  دب  هقلح  ار  کلف  **** ماج شسلجم  رد  دب  کشخ  ار  مرا 

دنب اندنگ  گرب  هب  هسیک  رس  **** دنب اخس  رد  لد  تدیاب  یگرزب 

دیارگ یتخبدب  هب  شراک  ورس  **** دیآ رد  یتخس  زا  هک  يراد  مرد 

نکیم جرخ  ناتسیم و  شجارخ  **** نکیم جرد  ملاع  لغش  يداش  هب 

یناد وت  یناتسن  یهدب و  رگ  و  **** یناتسیم شک  نانچ  هدیم  نینچ 

ناوتن دروخ  ار  ناهج  یئاهنت  هب  **** ناوتن درک  اهنت  هب  يرادناهج 

دشاب ریم  اهنت  راوخ  اهنت  هک  **** دشاب ریبدت  اب  هک  ره  دنادب 

تسا يوخ  خلت  ایرد  وچ  روخ  اهنت  هک  **** تسا يوجبآ  دوخ  ترگ  اهنت  روخم 

ندرک عمج  اپ  نارگید  راک  هب  **** ندرک عمش  ار  نتشیوخ  دیاب  هب 

ایند جنر  ایند  جنگ  دزرین  **** ایند جنگ  زا  درب  هچ  نوراق  نیبب 

تسا میظع  یجنر  دور  تتسد  زا  وچ  **** تسا میلس  دوخ  نیا  تسد  هب  دیآ  جنر  هب 

جنگ نیدب  دراد  فرش  یتسد  یهت  **** جنر دوش  نوچ  دشاب  جنر  دیآ  وچ 

تشذگب دیشروخ  زا  یناشفا  جنگ  هب  **** تشذگب دیشمج  زک  زیورپ  کلم 

یکاخ جنگ  نوچ  وا  جنگ و  شکاخ  وچ  **** یکان هدنخ  نداد  جنگ  اب  شدب 

ماج اب  هداب  يداد  هساک  اب  شروخ  **** ماش ات  حبص  يداهن  ناوخ  تبون  ود 

لیپ ار  هشپ  يداد  واگ  ار  سگم  **** لیم رد  لیم  کی  هدیام  هدیشک 
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شنامهیم يدروخ  هچ  یتسنادن  **** شناوخ درگ  يدوب  هک  اهاولح  ز 

یهاوخ هک  ینادنچ  دنچ  منادن  **** یهام غرم و  دنفسوگ و  واگ و  ز 

يداد زاب  نیحایر  ماو  ابص  **** يداد زاس  ار  شوخ  يوب  شمزب  وچ 

رمجم جرخ  يدوب  دنه  جارخ  **** ربنع دوع و  روخب  ماگنه  هب 

يدیسر ناتسزوخ  هب  ات  شراوگ  **** يدیسر ناوخ  رب  وا  صاخ  دروخ  وچ 

زورفا بش  رد  یکی  هدوس  وا  رب  **** زور لوا  يدروخب  رت  یبابک 

ز
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یناک رز  هدیرخ  رز  نم  هدب  **** یناهن رد  نامع  ناگرزاب 

مادنا رد  ار  یلصا  ياه  تبوطر  **** مارآ دشاب  رد  نانچ  زک  مدینش 

دادغب ناحیر  نوچ  هدرک  رطعم  **** دازون مشچ  قر  زا  روب  بسا  کی 

هدیرورپ شدنفسوگ  ریش  هب  **** هدیرب ناپوچ  شردام  ریش  ز 

میلقا کی  لخد  وا  جرخ  يدوب  هک  **** میس زا  نتسب  يرونت  يدومرفب 

کشخ همیه  ياجب  يدنازوسب  **** کشم نوچ  دوع  نم  هدزناپ  هد  وا  رد 

دوب نیا  شنایرب  شتآ و  رونت و  **** دوب نیا  شناوخ  بابک  دش  نایرب  وچ 

شیب مک  لاقثم  دصتفه  رازه و  **** شیپ ارف  يدنداهن  رز  ناوخ  هب 

دنق هدولاپ  هتسپ و  زغم  وچ  **** دنچ يا  همقل  هلاون  ناز  يدروخب 

هاگان يداتفا ز  رد  شمشچ  اجک  **** هاگرد ناجاتحم  هب  يدرک  رظن 

ار نآ  يدوب  تلآ  هچ  ره  رونت و  **** ار ناوخ  هنیرز  نآ  يدیشخب  ودب 

شرونت زا  دنرآ  رب  ینان  نینچ  **** شرون ناخابط  هک  یناوخ  یهز 

يدرز حبص  رونت  زا  یتفرگ  **** يدروجال ناوخ  هک  يزور  رگد 

يدرک زاسون  زا  یناوخ  رونت و  **** يدرک زاغآ  مسر  هنیشیپ  نامه 

شرایتخا دوب  شور  نیا  رمع  همه  **** شراک دوب  یفرگش  نیا  زور  همه 

یئایک راک و  نآ  دمان  يراک  هب  **** یئاشداپ نآ  دنامن  دمآ  تقو  وچ 

درم دوش  لبقم  نالبقم  زا  دوز  هک  **** درگ نالبقم  درگ  هب  یهاوخ  فرش 

رازاب هب  درآ  کشم  يوب  شمیسن  **** راتات يوهآ  درچ  لبنس  رب  وچ 

شدرگ تسا  كاشاخ  کشم  ياجب  **** شدروخ تسکاشاخ  هک  وهآ  رگد 

روهشم داد  يدنپ  هناریپ  ارم  **** رون رپ  داب  شناور  نم  زک  ردپ 
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ریگ ناتلود  بحاص  يوک  رد  ارس  **** ریت نوچ  زیرگب  ناتلود  یب  زا  هک 

زورفارب نشور  لعشم  زا  غارچ  **** زور زا  هب  دیاب  یبش  رگ  تحبص  وچ 

تسا نیشنمه  ناگرزب  اب  لوا  زک  **** تسا نیا  رهب  زا  گرزب  رد  ياهب 

ار یناهپسا  رکش  فاصوا  ورسخ  ندینش  شخب 65 - 

زورفا سلجم  هاش  دوب  سلجم  هب  **** زور یکی  نارادناهج  نییآ  هب 

فارطا ناراد  هلک  هتسب  رمک  **** فاق ات  فاق  شسوب  تسد  مزع  هب 

ات ير  زا  مور و  ات  نیچ  ز  **** ناهاش هلمج  شتخت  شیپ  هتسشن 
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ناهاپس

گنچ رد  هداب  ورسخ  دای  رب  همه  **** گنز ورسخ  ات  نتخ  رالاس  ز 

یقاب چیه  ناهاش  مرش  زا  دنامن  **** یقاس داد  رد  یم  دنچ  يرود  وچ 

دنکفا رد  یخاتسگ  هب  یتخل  نخس  **** دنکفارب عقرب  ار  مرش  هشنهش 

دنشیب هعقب  نیمادک  رد  ملاع  ز  **** دنشیرف دروخ  رد  هک  ینابوخ  هک 

دراد موب  نآ  جنگ  تسا و  جنگ  فطل  **** دراد مور  تفاطل  اتفگ  یکی 

یئوربوخ رد  فرط  نآ  تسا  هناسف  **** یئوکن دزیخ  نتخ  زا  تفگ  یکی 

دازیرپ دشاب  وا  ياهکریپ  هک  **** دابآ موب  نآ  تسا  نمرا  تفگ  یکی 

ریصقت چیه  دشابن  ینیریش  ز  **** ریمشک ياصقا  رد  هک  اتفگ  یکی 

ناهاپس رهش  رد  تسا  یمان  رکش  **** ناهاش مزب  يازس  اتفگ  یکی 

دایرف هب  ناتسزوخ  هب  رکش  وزو  **** دادیب شینیریش  رب ز  رکش  هب 

تسشیب هدنب  دص  رکش  نوچ  ار  شبل  **** تسشیب هدنخ  دص  شبل  ره  ریز  هب 

ار نمس  شمیس  دهد  سپاو  مرد  **** ار نمچ  شورس  زا  دیآ  گنت  ابق 

تسا زیخ  هناخ  دوخ  وک  راذگب  رکش  **** تسا زیر  هناد  شناهد  شیپ  بطر 

هاچ زا  فسوی  دص  هلان  دیآ  رب  **** هام هشوگ  زا  باقن  دراد  رب  وچ 

ماع اب  صاخ و  اب  دنک  یخاتسگ  هک  **** مارالد نآ  درادن  یبیع  نیا  زج 

دریگ ماج  سک  همه  اب  هلال  وچ  **** دریگ مارآ  داب  وچ  یئاج  ره  هب 

دزابن رد  ار  نام  ناخ و  سکنآ  هک  **** دزاسن رد  سک  اب  فطل  يور  ز 

شومارف زگره  شبش  نآ  ددرگن  **** شوغآ رد  دریگ  یبش  ار  واک  یسک 

يزاب قشع  زا  داهن  ون  یساسا  **** يزاونلد نآ  تفرگ  رد  ار  کلم 
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دناتس یکرت  زا  تراغ  یکرت  هب  **** دناود نیریش  رب  تساوخ  یم  سرف 

يدنبب يدنب  لکشم  دیاشگ  **** يدنق هب  يدنق  ینیریش  درب 

درب ناوت  ار  ابید  بآ  ابید  هب  **** درخ دوش  رهوگ  هیاپ  رهوگ  هب 

تشاد رثا  ینیریش  مه ز  رکش  هک  **** تشاد رکش  رازاب  يادوس  شرس 

ار وا  ندناوخ  ناهاپس  زا  تسیاش  هن  **** ار وا  ندنار  لد  زا  شداد  یم  لد  هن 

نیا رد 
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لاح نآ  بسحرب  یسک  فقاو  دش  هن  **** لاسکی دوب  رباص  هشیدنا 

هاگنب دنار  ناهاپس  کلم  يوس  **** هار رب  دناشفا  باکر  یلاس  زا  سپ 

مور روشک  زا  شیب  دید  يداوس  **** موب نآ  هاگ  تهزن  هب  دمآ  دورف 

زور زا  رت  نشور  یلدشوخ  هاگ  هب  **** زورفا ترشع  يور و  هزات  یهورگ 

دروخ یم  هدازآ  تبعل  نآ  مغ  **** دروخ یم  هداب  درک و  زاغآ  طاشن 

شیارس راجنه  دروآ  تسد  هب  **** شیاج دیسرپ  یم  زاب  هتفهن 

یماک تساوخرب  رکش  رازاب  ز  **** یمالغ اب  اهنت  تساخرب  یبش 

دش رگد  ینیریش  رصق  ناهاپس  **** دش رکش  يوک  رس  رب  ورسخ  وچ 

تشاد یم  رصق  نیریش  يوک و  رکش  هک  **** تشاد یم  رصع  نآ  شیع  ياهتوالح 

شوگ رد  هقلح  یمالغ  دمآ  نورب  **** شوماخ شوماخ  دز  هقلح  رب  رد  هب 

رس رد  شیرادناهج  رادومن  **** رد رب  يور  ابیز  دید  یناوج 

هاگ فلع  رب  یلاح  دنار  ار  سرف  **** هام نوچ  زیدبش  زا  شدروآ  دورف 

درب نورب  ناویک  زا  رس  نامهم  نادب  **** درب نورد  شناویا  هب  نانامهم  وچ 

تسکشب راک  رب  ار  دنچ  یتسرد  **** تسشنب راک  طاسب  رب  نوچ  کلم 

دیاشگ رکش  بل  رب ز  نامهم  هب  **** دیایب رکش  ات  داد  تزاجا 

باوخ زا  رپ  یمشچ  رکش  رپ  یناهد  **** بالج ماج  اب  رکش  دمآ  نورب 

دوب وا  دزیخ  ناهاپس  زک  یتابن  **** دوب وا  دزیر  رکش  هک  یمان  رکش 

تخیر یم  دنق  هناخ  هناخ  هدنخ  ز  **** تخیب یم  کشم  هفان  هفان  وسیگ  ز 

یسولپاچ رد  یتیآ  هیاد  وچ  **** یسوب دهش  رد  يا  هنتف  هسیو  وچ 

ینیب هن  یلثم  ار  چیه  ناشیا  زک  **** ینیچ یمور و  یتشاد  نازینک 
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هدرک زومآ  تسد  شیع  راک  هب  **** هدرک زورون  بش  مین  رد  همه 

یلاخ هناخ  نانچ و  برای  یتب  **** یلاح دروآ  شیپ  هداب  تسشن و 

رت شتآ  درک  یم  کشخ  بآ  رد  **** ربنمس ناک  هنیگبآ  رد  یم  هن 

داد یم  هاش  تسدب  ینیریش  هب  **** داد یم  هار  یخلت  هب  ار  یبالگ 

هنارت هم  نوچ  هتشادرب  رکش  **** هنارتهم ملاع  هاش  هتسشن 

درک یم  باوخ  دنب  رهش  ار  کلم  **** درک یم  باترپ  اه  لطر  یپایپ 

شین بل  زا  هداب  شون  وچ 
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تشادرب شیپ  زا  عمش  تساخرب  رکش  **** تشادرب

هاش هناخ  تولخ  دمآ ز  نورب  **** هار رد  داتفا  لوبق  ناک  يرذع  هب 

دوب وا  ياتمه  یکباچ  نسح و  هب  **** دوب وا  يالاب  مه  هک  ار  يزینک 

شیوخ رس  بش  نآ  تفرگ  داتسرف و  **** شیوخ رویز  رز و  دیشوپ  وا  رد 

شنیبگنا زا  رکش  داد  دتس  **** شنینزان دماک  دید  نوچ  کلم 

دناوخ طلغ  ینوسفا  رب  یعورصم  هب  **** دنار لد  ماک  بش  نآ  دیچیپ و  وا  رد 

دوب رکش  ناک  ار  وا  داتفا  نامگ  **** دوب رحس  عمش  نآ  هک  ینیریش  ز 

شوغآ رد  ورسخ  شدمآ  نیریش  هک  **** شوهدم دنام  ورسخ  راک  زا  زینک 

یئوگ زغن  تقو  دوب  رگنوسف  **** یئوکن رد  ورسخ  دوب  هناسف 

تشاد يرتالاب  یندرگ  يرس و  **** تشاد يرورس  الاب  هب  وک  سک  ره  ز 

دوب رکشین  یناوختسا  نیریش  هب  **** دوب رت  ماداب  زا  هب  يزغم  شوخ  هب 

یتفر گنسرف  یس  هک  يدوب  نیا  مک  **** یتفر گنل  شطاشن  بسا  هک  یبش 

يدیشک مدرد  يرغاس  نم  لهچ  **** يدیشک مک  یفصن  هک  يزور  نآ  ره 

تساوخ ییروتسد  کلم  زا  ناتسد  هب  **** تساخرب ياج  زا  زینک  دمآ  حبص  وچ 

ماداب لاوحا  تفگ  زاب  رکش  هب  **** ماکان ماک و  دش  رکش  کیدزن  هب 

داد رد  هب  ار  تولخ  ياهیناهن  **** داد ربخ  ار  وا  دید  هاش  زا  چنآ  ره 

رادناهج وز  دسرپ  هچ  ره  دیوگب  **** راک زا  دشاب  هگآ  رکش  ات  نادب 

رکش عمش و  اج  کی  هب  دشاب  شوخ  هک  **** رد زا  دش  رد  عمش و  تشادرب  رکش 

دوب وا  رکش  دراد  عمش  كزینک  **** دوب وا  رتسب  مه  ناک  تشادنپ  کلم 

یتسشن نامهم  نم  وچ  اب  تولخ  هب  **** یتسرپ نامهم  ات  هک  شدیسرپب 
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قافآ رد  نامهم  وت  لثم  مدیدن  **** قاط نارتهم  زا  ياک  داد  شباوج 

یئوگ زغن  يرکش و  نیریش  ز  **** یئوربوخ زا  تسه  تیزیچ  همه 

تناهد دراد  کمن  رد  یئوب  هک  **** تنارگ دیان  رگا  تسا  بیع  یکی 

يوب نوچ  کمن  نیدنچ  اب  وت  **** یکاپ يوب  درآ  مدرم  رد  کمن 
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یکان

ریس نسوس و  یلاس  تفگ  ربنمس  **** ریبدت هچ  اتفگ  هش  يوب  نسوس  هب 

تسد رد  لاسکی  ار  دنپ  نآ  تفرگ  **** تسب رب  هناختب  نآ  زا  تخر  نوچ  کلم 

یلاح هب  یلاح  زا  دش  هش  جازم  **** یلاس تشذگب  نوچ  هناسفا  نآ  رب 

نسوس ریس  تخرد  شدروآرب  **** نسوت نارود  دش  مار  شریز  هب 

تسارآرب يرازاب  زاب  رکش  هب  **** تساخرب هنیراپ  تداع  رب  یبش 

تفای رکش  وک  ره  دسر  ینیریش  هب  **** تفایرد هنیراپ  ینیریش  نامه 

يزاب سوب و  ناشن  دمآ  دیدپ  **** يزاس شیع  زا  تفر  دنچ  يرود  وچ 

شقاط درک  دوخ  زا  رگید  یتفج  هب  **** شقاس میس  نآ  داهن  هتفج  نامه 

دروخ یم  هدولاپ  رکش  دیما  هب  **** دروخ یم  هدولآ  ناهد  لقن  کلم 

ار بل  شون  نآ  زاب  دیسرپ  کلم  **** ار بش  داتفا  لیحر  رب  رگشل  وچ 

؟ تدیشک رب  رد  یسک  تبغر  نیدب  ****؟ تدیسر ینامهم  چیه  نم  نوچ  هک 

رب رد  وت  نوچ  يرای  دوب  مراپ  هک  **** رکش داد  شنیرکش  یباوج 

دوب ناوت  نوچ  هب  نیزا  یئوبشوخ  وت  **** دوب ناهد  يوب  ار  صخش  ناک  نآ  زج 

زین نتشیوخ  لامج  بیع  نیبب  **** زیچ ره  بیع  ینیب  وچ  اتفگ  کلم 

تسمان تشز  یئوکن  نیا  بیع  نآ  زک  **** تسمادک نم  بیع  هک  شدیسرپب 

رود يا  هن  ناکیدزن  تعاسکی ز  هک  **** روهشم تسا  بیع  ناک  داد  شباوج 

يزاب قشع  سک  همه  ار  یتیگ  وچ  **** يزاسب سک  ره  اب  خرچ  رود  وچ 

ینیشن یخاش  رب  هظحل  ره  ارچ  **** ینیچ لاثمت  يا  یغرم  نیراگن 

یغیت هب  يزاب  ینک  تعاس  ره  هک  **** یغیرد يراد  یکزان  فالغ 
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؟ دروخ یسک  رکش  نیزک  يرادنپ  هچ  **** درمناوج ياک  رکش  داد  شباوج 

مشیوخ رهم  رب  ما  هدنز  نم  ات  هک  **** مشیپ تسوا  رتس  هک  يراتس  هب 

تسا هتفس  رود  رد  یسک  ار  مرد  هن  **** تسا هتفخ  هدرپ  رد  یبش  نم  اب  سک  هن 

ینیشن ناشیا  اب  وت  تولخ  رد  هک  **** ینیب هک  نانیا  دننم  نازینک 

میازف ترشع  منیشنب و  یم  هب  **** میآرد لواک  نآ  مشاب  نم  یلب 

رد دیاک  ناتسلد  نآ  یلو 
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شوپ بصق  دشاب  یتب  نم  نوچ  نم  هن  **** شوغآ

شناج داد  یهاوگ  ینعم  نیدب  **** شنابز زا  هاش  نخس  نیا  دینشب  وچ 

یئاوگ يورب  یگ  هتفسان  دهد  **** یئادخ رهم  دوب  ار  وک  يرد 

هناور اجناز  دش  بآ  نوچ  کلم  **** هنابز قرشم  شتآ  دز  رب  وچ 

درک بل  شون  ناز  یشسرپ  ناشیزو  **** درک بلط  ار  ناهاپس  ناگرزب 

ناهاوگ ار  نمادکاپ  نآ  دندش  **** ناهاپس رهش  همه  هیور  کی  هب 

تسا شیوخ  گنر  رب  یلگ  هدرزاین  **** تسا شیوخ  گنت  رد  نانچمه  رکش  هک 

دراد راک  رب  ار  دنچ  يزینک  **** دراد رابرد  نتشیوخ  عاتم 

تسا نینهآ  ششاب  رود  نانس  **** تسا نیز  هب  سکره  اب  هچ  رگ  شدنمس 

يرامع ردنا  دوب  رکب  شسورع  **** يراوتسا دندرک  زین  نازوجع 

رکش تسر  نوچ  سگم  نیدنچ  زا  هک  **** رتخا لاف  دمآ  خرف  ار  کلم 

شدناشن یئوشانز  نییآ  هب  **** شدناوخ شیوخ  يارس  زا  داتسرف 

تفج دش  توقای  ار  لعل  نیگن  **** تفس ار  شیئایرد  رد  هتفسن 

رابرکش اهنماد  هب  وا  اب  رکش  **** رابرگد دش  نیادم  رهش  يوس 

درک یم  راک  رب  یینیریش  رکش  **** درک یم  راوخ  نیریش  قشع  رکش  هب 

هار رگد  دش  نیریش  دابآ  شونب  **** هاش لد  ندروخ  رکش  زا  تفرگب  وچ 

دروخ یم  راخ  نیریش  ناتسلخن  ز  **** دروخ یم  رامیت  هش  گنت  رد  رکش 

رکش بآ  رد  نوچ  هتشگ  نازادگ  **** رس رد  روش  نیریش  يادوس  زا  هش 

شوخ نیبگنا  زا  موم  شیع  دشاب  هک  **** شتآ رد  نیریش  يرود  زا  عمش  وچ 

دناشف رکش  نهد  رد  را  دوس  هچ  **** دنام زاب  نیریش  ناج  زک  یسک 
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نیریش ياولح  رکش  رب  دبرچب  **** نیریش ياج  دریگن  زگره  رکش 

دشابن نیریش  نوچ  تسا  خلت  رکش  **** دشابن نیرسن  نوچ  تسکاخ  نمچ 

ناج زا  ینیریش  رکش  دزیخ  ین  ز  **** ناسکی تسه  رکش  نیریش و  وگم 

دزوس دوع  اجنآ  رمجم  رب  رکش  **** دزورفرب نیریش  دهش  عمش  وچ 

دراد ماو  توالح  ینیریش  ز  **** دراد ماج  رد  ینشاچ  رگ  رکش 

دنبیرف ار  یطوط  لفط و  رکش  هب  **** دنبیکشان ناگرزب  ینیریش  ز 

دنیب ار  بآ  نوچ  رکش  **** دزاسب نیریش  دوب  ناک  یبآ  ره 
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دزادگ

تسا ناج  ياج  رکش  ناج و  نیریش  هک  **** تسا نایع  یقرف  رکش  ات  نیریش  ز 

يراد هدرپ  رد  رکش  وا  دنرپ  **** يرامع رد  نیریش  تسا  یئوریرپ 

تسا زیزع  ینیریش  رهب  رکش  هک  **** تسا زیمت  شک  ره  ردق  نیا  دنادب 

دوس رکش  دراد  یمن  ار  مشیع  هک  **** دوز مدیاب  نیریش  تفگ  یم  شلد 

رت نآ  تسا و  کشخ  نیا  هک  دش  نآ  فالخ  **** رهوگ هب  رت  یفاص  رولب  زا  خی 

نیدنچ گنج  دوخ  اب  درک  دیاب  هچ  **** نیریش مبیکشن ز  تفگ  هر  رگید 

ددرگب ربلد  زک  تسین  لد  نآ  لد  **** ددرگب رس  رب  ایسآ  گنس  مرگ 

راک نیا  رهب  زا  حابم  مراد  يرس  **** رای زا  رس  منادرگن  مدرک  رس  هب 

تسا مامت  یئاوسر  هک  نک  يروبص  **** تسا ماخ  ریبدت  نیا  هک  تفگ  هر  رگید 

مبیرف ینیریش  هب  ات  ملفط  هن  **** مبیکش نیریش  زا  هک  هب  نآ  ارم 

لیجعت هب  دیانرب  راک  ار  سک  هک  **** لیم ار  لیم  ندیشک  رد  دیاب  هب 

مایا ددرگ  یخلت  هب  نم  رب  ارچ  **** ماج رد  ود  ره  رکش  نیریش و  ارم 

تسا قیرغ  یتشک  نابحالم  سب  ز  **** تسا قیفر  یب  ناقیفر  نیا  اب  ملد 

هیاپ هیاپ  زج  نابدرن  رب  وشم  **** هیاس وچ  یتفا  ریز  هک  یهاوخ  یمن 

ماجنارس یجنر  نتفایان  زا  هک  **** ماک نتسج  رد  وشم  بغار  نانچ 

یبای شیوخ  حوتف  رب  یحوتف  **** یبای شیب  رگ  ات  راد  مک  عمط 

دیآ رب  يدرم  زا  مدرم  دارم  **** دیآ رد  يدرم  رد  زک  هب  نآ  لد 

ینوبز ندرک  نانز  اب  دش  ینز  **** ینومنهر دیاب  درک  مربص  هب 

؟ تسا مادک  ندرک  ینز  ندرک  ینز  **** تسا مارح  ندرک  ینز  رب  نادرم  هب 
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يریلد نم  رب  دنک  یئوهآ  هک  **** يریش درک  دیاب  هچ  يوعد  ارم 

مشیوخ مشپ  رب  ناسک  مشپ  رب  هن  **** مشیر دنر و  يدنپسوگ  دوخ  رگا 

متفخ شیوخ  میلگ  رد  هلیپ  وچ  **** متفگن سک  اب  دوخ  ار ز  نالیپ  وچ 

زان دشک  ورسخیک  هن  ورسخ  وزک  **** زانط كرت  نآ  تفرگ  رس  رد  نانچ 

درک وچ 
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دیوج هنیجنگ  یهد  هناخ  شرو  **** دیوج هنیس  دناتس  لد  را 

درآرب نوعاط  عمط  درب و  عمط  **** درآرب نوخ  شقارف  رگ  ار  ملد 

تسا بیبط  رب  ابکس  هک  سک  دیوگن  **** تسا بیرغ  نتسج  افو  هقوشعم  ز 

شزیر هب  نوخ  هللارفغتسا  زیخ  هک  **** شزیتس درآ  نآ  رب  مد  ره  ارم 

ار وا  مرازآ  مامت  مدرزآ  وچ  **** ار وا  مراد  یک  ات  مرزآ  نیا  نم 

نز وکن  يرازایب  را  رازایم  **** نزوکن نآ  تفگ  وکن  رد  نالیگ  هب 

دزیخنرب زگره  هک  نز  شنانچ  **** دزیتس رب  نوچ  یلوار  نز  نزم 

تسنادن مرحم  ار  شیوخ  زار  هک  **** تسنادن مغ  نآ  هراچ  هش  لد 

دشاب هناگیب  مه  هناگیب  لد  **** دشاب هناخ  زک  دوب  مرحم  نآ  لد 

شیوخ هناخ  رد  ار  هناگیب  لهم  **** شیوخ هناد  یهاوخن  هدیدزد  وچ 

تسوا یسک  رت  نمشد  هک  يرادنپ  هک  **** تسود نیرتهب  اب  دوخ  زار  وگ  نانچ 

رای نیرت  مرحم  اب  رایغا  اب  هن  **** رایغا شیپ  رد  ینتفگان  وگم 

شوگ اهراوید  سپ  رد  دشاب  هک  **** شوپیم راوید  زا  شزین  تولخ  هب 

شیدنیم ینعی  نادب  رطاخ  هدم  **** شیوخ زا  يراد  ناهنپ  هک  ناوتن  رگ  و 

زار ینتفگان  هب  هدیشیدنن  هک  **** زاب شنتفگ  ناوتن  هچنآ  شیدنیم 

يزابریشمش رد  هنحش  دیان  هک  **** يزاس هدرپ  نک  نانچ  سلجم  نیا  رد 

دیاشن ار  ناطلس  مزب  رگ  دزس  **** دیاشن ار  نابایب  ناک  يدورس 

راپسم رهم  یب  سک  هب  ار  تعاضب  **** رای دوب  نادان  رگ  اناد و  رگا 

یتسکش زج  تهوکش  رد  دران  هک  **** یتسشن رضحم  دب  چیه  اب  نکم 

يراد مشچ  یتشک  هک  رب  نآ  وا  زک  **** يراک هک  لگ  ره  رد  راک  یتخرد 
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مان دوش  وکین  ارت  نتفگ  اوز  **** ماجرف هک  رورپ  يا  هجرف  رد  نخس 

شیدنیب دب  ناز  دوب  دب  یهجو  وچ  **** شیپ ارف  دیآ  کین  هجو  دص  رگا 

ار دب  کین و  یسانش  تفرح  نیدب  **** ار دوخ  فرح  نیب  نانمشد  مشچ  هب 

یمان کین  رد  ینهاریپ  رد  هب  **** یماکداش رد  ابق  دص  يزود  وچ 

يو ندرک  يراز  نیریش و  ندنام  اهنت  شخب 66 - 

نیریش زادرپ  مغ  هک  **** رون رپ  يار  زا  دوب  هتسناد  کلم 
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روپاش تسا 

هام نآ  دیآ  گنت  رگم  یئاهنت  ز  **** هاگرد صاخ  شدرک  دناوخ و  تمدخ  هب 

الال يولول  ناسگرن  زا  دناشف  **** الاب ورس  هام  دنام  اهنت  وچ 

یلاس دننام  وا  رب  بش  نآ  دوب  هک  **** یلاح گنت  زا  یبش  دمآ  گنت  هب 

رپ رب  هوک  یغاز  وچ  شبنج  نارگ  **** رس رب  غاز  یهوک  وچ  هریت  یبش 

زور یب  ياهبش  زا  هدروآ  تارب  **** زوس یب  ياهلد  نوچ  درس  مد  یبش 

یهاگ حبص  غرم  راقنم  رپ و  **** یهایس نیباقع  رد  هدیشک 

راخ اهیاپ  رد  هدش  ار  بکاوک  **** رام اهتسد  رب  هدز  ار  نز  لهد 

تسم نابساپ  بارخ و  نابنج  سرج  **** تسد زا  کبوچ  ار  نابساپ  هداتف 

هداهن ندرگ  ار  غیت  هنامز  **** هداهن نماد  نیمز  رب  تسایس 

ار هگ  حبص  نداز  هب  هتسب  محر  **** ار هم  دیشروخ و  مه  هب  یئوشانز 

شومارف قرشم  ار  دیشروخ  هدش  **** شوغآ رد  بش  ار  نامسآ  هتفرگ 

باوخ رد  هدید  ار  نارکیپ  یلامش  **** بآ رد  هضیب  ار  ناعلاط  یبونج 

یهام غرم و  رسکی  هدوسآ  ورف  **** یهاش رتچ  هدیشک  رس  رد  نیمز 

رود مه  هدرک ز  ار  شعنلا  تاذب  **** رون اهدید  زا  درب  هک  بش  داوس 

ياج رب  هدنام  ناریح  بطق  نوچ  کلف  **** ياپ رب  دنب  ار  ناهج  یکیرات  ز 

دوب رگد  ياج  ناهج  بش  ناک  رگم  **** دوب ربخ  یب  شنیرفآ  زا  ناهج 

شیوخ رس  رب  هدناشف  رد  نماد  ز  **** شیپ تفص  ایرد  کلف  هدنکفا  رس 

ریق مخ  رد  هگان  هداتفا  ورف  **** ریبدت هدرک  هراتس  يدزد  رد  هب 

دود رپ  نارود  هناخ  شتآ  زا  **** دولآ رتسکاخ  مخ  رد  هدنامب 
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هاک رد  بآ  نوچ  وا  ریز  رد  کلف  **** هار رب  هاک  نوچ  کلف  رب  هرجم 

ریپ ینز  ودنه  فک  هب  دنادرگ  هک  **** ریدقت هب  دب  وج  یفک  نوچ  ایرث 

یناشف رپ  طاشنار  ناغرم  هن  **** یناوخ دنز  نابز  ار  دبوم  هن 

هدنکف رپ  ریاط  دوب  عقاو  وچ  **** هدنرپ نیرسن  لاب  هدیرب 

یشاب رود  اب  ییگنز  هداتس  **** یشاپ رون  يارب  زا  ماگ  ره  هب 

نز هریپ  سورخ  **** هدرم رون  ار  نز  هویب  غارچ 
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هدرب لوغ  ار 

هللا یلع  درادرب  هناخ  سورخ  **** هار دنز  يوید  بش  هب  رگ  مدینش 

ریبکت زاوآ  دوبن  ار  یسورخ  **** ریق نوچ  وید  دص  اب  هکنآ  دوب  بش  هچ 

هدنام هریت  بش  لد  نوچ  شغارچ  **** هدنام هریخ  بش  نآ  رد  نیریش  لد 

گنج ناهج  اب  تلالم  زا  درک  یم  هک  **** گنت نانچ  نیریش  لد  يرامیب  ز 

رامیب ناج  كاله  دشاب  بش  هک  **** رامیب ناش  رد  ناتساد  نیا  تسا  شوخ 

يراد رامیب  رتب  يرامیب  ز  **** يراپس ناج  بش  يامیب  دوب 

هنادواج یئالب  ای  نیا  تسا  بش  **** هنامز يا  تفگ  یم  داشگب و  نابز 

یئوگ تسا  يراوخ  یمدآ  یگنز  وچ  **** یئوگ تسا  يرام  هیس  بش ؟ ياج  هچ 

راب یکی  ددنخ  یمن  دوخ  یگنز  وچ  **** رات یگنز  نیک  مدش  نایرگ  نآ  زا 

يدرگن اهبش  رگد  نوچ  بشما  هک  **** يدروجال رهپس  يا  داتفا  هچ 

تتسکش اپ  رد  کسخ  نم  ریفن  **** تتسب هار  نم  لد  دود  رگم 

یناشن منیب  رحس  رون  زا  هن  **** یناما مبای  یمه  تملظ  نیز  هن 

بش يا  يراد  نید  رگا  نید  مرادن  **** بش يا  يراد  نیگمغ  هچ  رگنب  ارم 

زور وش  دوز  ای  شک  دوز  ای  ارم  **** زومایب يدرمناوج  بشما  ابش 

غیت رس  رب  ای  يور  یم  شتآ  رب  **** غیم هیس  نوچ  يدنام  ياج  رب  ارچ 

دنتسکش ار  نیورپ  ياپ  رخآ  هن  **** دنتسب تسد  متفرگ  ار  نز  لهد 

يراز عمش  نوچ  منک  یم  بش  همه  **** يراد هدنز  بش  رد  هک  معمش  نآ  نم 

شوخ نتخوس  تقو  عمش  دشاب  هک  **** شتآ رب  مزوس  نآ  رهب  زا  عمش  وچ 

ار نخس  نیا  دیدنخ  دناوخ و  دیاب  هب  **** ار نهک  خرچ  مرس  رب  نیب  هرگ 
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یناهد يراد  رگا  حبص  يا  دنخب  **** ینابز يراد  رگا  غرم  يا  ناوخب 

ریبکت زاوآ  يروان  رب  ارچ  **** ریگ بش  غرم  يا  يا  هن  رفاک  رگا 

نهآ گنس و  یب  نورب  ییان  ارچ  **** نشور حبص  يا  هن  شتآ  رگ  و 

شراک درک  نشور  حبص  عمش  هک  **** شراو هناورپ  لد  دب  مغ  نیا  رد 

روشک نآ  رد  **** یهاگحبص کلم  تسا  یکلم  وکن 
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یهاوخ هچ  ره  یبایب 

تفای هگ  حبص  دیلک  رد  شیاشگ  **** تفای هر  جنگ  راصح  رب  وک  یسک 

دنیاشگ اجنآ  راک  تساجنآ  دیلک  **** دنیاشگ اجنآ  راصح  ار  اه  ضرغ 

اهنابز رب  دیور  حیبست  لگ  **** اهناج وشن  دشاب  هک  تعاس  نآ  رد 

دنوادخ حیبست  هب  ایوگ  دوش  **** دنمورب دشاب  وا  هک  ره  نابز 

تسنابز یب  وک  نآ  درآ  حیبست  هچ  **** تسا ناوخ  حیبست  نابز  غرم  رگا 

دنناد زین  نانابز  یب  نابز  **** دنناوخ حیبست  نآ  هک  ترضح  نآ  رد 

تفات رب  يور  يراک  بامیس  نآ  زا  **** تفایرد حبص  يایمیک  نیریش  وچ 

دناوخ جرفلا  حاتفم  ربصلا  سورخ  **** دناشفا رپ  ار  ناغرم  شیئابیکش 

تفگ نتشیوخ  يادخ  اب  يراز  هب  **** تفر نتشیوخ  يور  هب  ار  ناتسبش 

نادرگ زوریپ  ناهج  رب  مزور  وچ  **** نادرگ زور  ار  مبش  ادنوادخ 

دیشروخ وچ  نک  مدیپس  ور  بش  نیرد  **** دیمون حبص  زا  هایس  مراد  یبش 

نادرگ ریچ  مطاشن  نوچ  مغ  نیرب  **** نادرم ریش  كاله  مراد  یمغ 

گنس نیزا  لعل  نوچ  ارم  هد  یصالخ  **** گنت هروک  نیا  تقاط  مرادن 

سر ناوخ  دایرف  نم  دایرف  هب  **** سک ره  دایرف  سر  يرای  یئوت 

نیثیغتسملا ثایغ  ای  ینثغا  **** نیدنچ رامیت  تقاط  مرادن 

مولظم ناریپ  هنیس  زوسب  **** مورحم نالفط  هدید  بآ  هب 

هاچ نب  رد  ناریسا  میلست  هب  **** هار رس  رب  نابیرغ  نیلاب  هب 

ناهانگ بحاص  برای  برای  هب  **** ناهاوخ دایرف  رواد  رواد  هب 

دراد هدنز  ار  ناج  هک  تیآ  نادب  **** دراد هدنب  ار  لد  هک  تجح  نادب 
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تناربمغیپ يرس  بحاص  هب  **** تنارورپ نید  یکاپ  نماد  هب 

هتسشن نوخ  رب  نوخ  ناحورجم  هب  **** هتسب قلخ  رب  رد  ناجاتحم  هب 

اهناوراک زا  ناگدنام  سپاو  هب  **** اه نام  ناخ و  زا  ناگداتفا  رود  هب 

دیآ رب  يزوس  رس  زک  یهآ  هب  **** دیآ رب  يزومآون  زک  يدرو  هب 

نازیخ حبص  غارچ  نآرق و  هب  **** نازیر کشا  راثن  ناحیر  هب 

تسا باسح  زا  نوریب  هک  یماعنا  هب  **** تسا باجح  رد  قیالخ  زک  يرون  هب 

ریخ بهاو  دشخب  هک  یقیفوت  هب  **** رید بهار  دراد  هک  یقیدصت  هب 

هدیدن شیالآ  ناموصعم  هب  **** هدیزگرب تولخ  نالوبقم  هب 

هب
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تسا باجتسم  تشیپ  هک  توعد  ره  هب  **** تسا باوص  تکیدزن  هک  تعاط  ره 

تسشیب حرش  زک  نیهم  مان  نادب  **** تسشیپ شرع  زک  نیسپ  هآ  نآ  هب 

روآ منوریب  مغ  باقرغ  نیزو  **** روآ منوخ  رپ  لد  رب  یمحر  هک 

یناوخ حیبست  ارت  کی  ره  دوش  **** ینابز ددرگ  نم  يوم  ره  رگا 

مشاب هتفگان  یکی  ترکش  دص  ز  **** مشاب هتفخ  ینابز  یب  زا  زونه 

تسین یتسین  زج  رگد  نآ  تسه  یئوت  **** تسین یتسیک  وت  اب  هک  یتسه  نآ  وت 

ینامرهق رد  رب  هداد  ار  کلف  **** یناهن تدحو  هدرپ  رد  یئوت 

زاب یسک  رخآ  لوا و  دنادن  **** زاغآ ماجنا و  ار  تیدنوادخ 

میلست هب  زج  ندرب  هار  دیاشن  **** میب رد  دیما و  رد  وت  هاگرد  هب 

يداد هس  ره  يزور  ناج و  ناهج و  **** يداشگ نارود  یتسب و  رب  کلف 

یناد وت  نک  یهاوخ  هچ  ره  یناد  وت  **** یناتس ناج  رو  یهد  يزور  رگا 

يازفارب یقیفوت  قیفوت  نیرب  **** ياپ رب  هنوگ  نیز  ماوت  قیفوت  هب 

یئاضر نم  رد  نیرفآ  میلست  هب  **** یئاضق ای  یهاوخ  دنار  یمکح  وچ 

یناگدنز گرم و  هب  دش  ملسم  **** ینار وت  ناک  یئاضق  ره  هچ  رگا 

مرادن تقاط  نم  هک  یجنر  هدم  **** مرایع تقاط  یب  روجنر  نم 

يراب وت  زا  دیآ  دیان  نم  زا  رگ  **** يراک چیه  بجاو  هب  دیان  نم  ز 

رایسب تسه  نم  رب  وت  ماعنا  هک  **** راب نیا  نک  شوخلد  مدوخ  ماعنا  هب 

یناد هدیشوپ  دوخ  وت  مشوپ  رگ  و  **** یناهن زار  نیا  مشوپ  نوچ  وت  ز 

كاخ رب  دیتلغ  دوخ  مشچ  بآ  وچ  **** كاپ لد  زا  رایسب  درک  شهاوخ  وچ 

گنس زا  نهآ  دروآ  رب  ار  شدیلک  **** گنت لد  رد  دزیا  شداد  یخارف 
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راب رکش  نیریش  تسر  یخلت  ز  **** راب رگید  تلود  نبلگ  دش  ناوج 

درک ربز  ریز و  کلف  نوچ  ار  شلد  **** درک رثا  ورسخ  لد  رد  شیاین 

راکش هناهب  هب  نیریش  رصق  يوس  ورسخ  نتفر  شخب 67 - 

ار مغ  لیخ  دشاب  جارات  وا  زک  **** ار ملع  نیرز  نآ  دز  رب  ملاع  وچ 

ریجخن تبغر  ار  کلم 
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تساخرب ریصقت  تمهت  علاط  ز  **** تساخرب

نوریب تفر  ارحص  يوس  هشنهش  **** نویامه نیریش  خر  نوچ  یلاف  هب 

تساخرب ياج  زا  نامسآ  نوچ  نیمز  **** تساخرب يان  گناب  سوک و  شورخ 

دندیشک ارحص  رد  تخر  ناریلد  **** دندیشک الاب  ملع  نارادملع 

نارادجات شباکر  رد  هدایپ  **** ناراوسهش نیهم  دمآ  نورب 

روصیق رالاس  هپس  وس  رگید  ز  **** روفغف هتسب  نیز  رد  تسد  وسکی  ز 

هداهن ژک  يدابقیک  هالک  **** هداشگ وربا  هتسب و  رد  رمک 

شوگ رد  هقلح  ار  هم  هدرک  شباکر  **** شود رب  دیشروخ  شا  هیشاغ  هداهن 

هام رس  رب  دتفاک  ربا  یتخل  وچ  **** هاش رس  رب  ینایواک  شفرد 

شراصح نیرز  هدش  ردنا  درگ  هب  **** شراگنرز ياهریشمش  رمک 

هار سپ  شیپ و  ار  یسک  نادیم  کی  هب  **** هاش نماریپ  اهغیت  زا  دوبن 

ریش هرهز  هدرب  واگ  نابز  **** ریشمش ریت و  زا  دوب  هک  هشیب  نآ  رد 

تفگ یم  رود  زا  شاب  رود  ار  کلف  **** تفس یم  هدنخ  زا  شاب  رود  ناهد 

رز زا  یجرب  يراصح  نیکشم  رب  وچ  **** رس رب  زاب  نیرز  رتچ  داوس 

غیت رس  زج  نزوس  ياج  يدوبن  **** غیم زا  نز  وسکی  رس  يداتفا  رگ 

روجهم هدرک  ار  دب  مشچ  یتیگ  ز  **** رود وش  رود  زا  ناشواچ  ریفن 

گنسرف دنچ  ار  نیمز  هدرک  بدا  **** گنس رب  كاخ و  رب  هعرقم  قارط 

هتفرگ مد  ور  اور  زا  ار  اوه  **** هتفرگ مخ  نهآ  راب  زا  نیمز 

یئادج وس  ره  زا  دصدص  هناور  **** یئارس ناقاش  شک و  تبینج 

لیم رد  لیم  ارحص  هوک و  هتفرگ  **** لیپ ههوک  رب  اه  سوک  ویرغ 
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ناشفاربنع نیرز  ياهکبشم  **** ناشفرد ياهارد  موقلح  ز 

شهار دنتسش  یمه  لگ  بآ  هب  **** شهاپس رد  اقس  هاجنپ  دص و 

شتآ رد  شوخ  ياهیوب  هدنکف  **** شکلد راد  رمجم  هاجنپ  دص و 

هتسکش اهکتسرد  خیم  همه  **** هتسب قوط  نیرز  فرط  نارازه 

دنام زاب  یتسرد  یماک  ره  هب  **** دنار بسا  وک  اجک  ره  ات  نادب 

هاش رذگ  اجنآ  درک  هک  یتسنادب  **** هار نآ  رب  يدرک  رذگ  رگ  یبیرغ 

رهد شدرگ  دمآ  شلابقتسا  هب  **** رهش زا  دمآ  نوریب  وچ  نییآ  نیدب 

رب هدش 
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گنهآ دراد  یم  اجک  هشنهاش  هک  **** گنت ناهج  رکشل  ضراع 

ریجخن دنچ  يزور  درک  مهاوخ  هک  **** ریگناهج دیشروخ  دومرف  نینچ 

زاورپ هب  نکفادیص  غرم  دمآ  رد  **** زاب کلبط  دمآ  ندیلان  رد  وچ 

رتوبک کبک و  زا  دش  یلاخ  ناهج  **** رپ کبس  زاب  اوه  رد  دش  ناور 

ناباقع شنیباقع  زا  دنتسرن  **** نابایب هوک و  نآ  رد  هتفه  یکی 

درک یم  ریبدت  رگد  يریجخن  هب  **** درک یم  ریجخن  نامز  ره  یپایپ 

دنار یمه  نکفاراکش  نکفاراکش  **** دنام یمن  ناتسراکش  کی  رد  هنب 

نیریش رصق  يوس  دناشفا  باکر  **** نیریز تسد  رب  نانچمه  اجنآ  زو 

نیریش رصق  يوس  دناشفا  باکر  **** نیریز تسد  رب  نانچمه  اجنآ  زو 

ماج لد  رد  هداب  وچ  هدمآ  دورف  **** مارالد رصق  یگنسرف  کی  هب 

تسج یم  درس  داب  دوب و  ناتسمز  **** تسب یم  هلک  ار  ناهج  ربنع  زا  بش 

ریشمش درک  یم  ار  بآ  دنرپ  **** ریز رد  تشاد  شتآ  يدرس  زک  نیمز 

يریلد امرس  اب  درک  دیاشن  **** يریسمرگ دشاب  ياج  هچ  رگا 

دنزوس دوع  نمرخ  هب  ربنع  نم  هب  **** دنزورف رب  شتاک  دومرف  کلم 

يراب روفاک  دوخ  درک  یم  اوه  **** يرامق دوع  دش  زیگناروخ  هب 

هاگرحس ات  بش  لوا  زا  دونغ  **** هاش نت  دش  اناوت  شیاسآ  هب 

دمآ رب  ناج  ار  بش  زور  قشع  ز  **** دمآ رب  ناک  زا  باتفآ  لعل  وچ 

لین نوچ  درک  شدوبک  بش  قانخ  **** لیپ نوچ  هیوپ  زا  دوب  تسمرس  کلف 

دنداشگ لحکا  زا  یخرس  ار  کلف  **** دنداشگ لخدم  قفش  نابیبط 

نادادماب زا  درک  زاغآ  طاشن  **** ناداش تساخرب  هگمارآ  کلم ز 
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یقاب چیه  ینامداش  زا  دنامن  **** یقاس تسد  زا  دروخ  دنچ  يذیبن 

داتفا رب  رد  شدارم  ياضاقت  **** داتفا رس  رد  شذیبن  بوشآ  وچ 

تسمرس دنار  نیراگن  رصق  يوس  **** تسشنب زیدبش  رب  تسم و  دش  نورب 

وا اب  صاخلا  صاخ  دنچ  یمالغ  **** وا اب  صاقر  هدش  یتسم  زا  لد 

نابیقن یب  دمآ  ورسخ  کنیا  هک  **** نابیقر ار  نیریش  دندرک  ربخ 

دیسرت ماگنه  یب  زاورپ  نازو  **** دیسرت مان  گنن و  شکاپ ز  لد 

نتسشن رد  رب  ار  دنچ  یبیقر  **** نتسب داد  رد  ار  شیوخ  راصح 

ره تسد  هب 
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شرامشدب دح  یب  هک  رز  نوخ  یکی  **** شراثن رهب  زا  کی 

هار رب  دنکفا  طاسب  نادیم  یکی  **** هاگرذگ رب  ینیچ  یضارقم و  ز 

تخوس یم  دوع  نوچ  دوخ  دناشفا و  بالگ  **** تخود رب  جنگ  زارط  ار  هر  همه 

هار رب  هدید  رد  رب  شوگ  هداهن  **** هام یکی  نوچ  دش  رب  رصق  ماب  هب 

یناب هدید  هدناشن  نوخ  زا  وا  رب  **** ینانس هدرک  هژم  كون  ره  ز 

گنس رد  همشچ  دش  وزا  مشچ  نشور  هک  **** گنر ایتوت  هر  زا  يدرگ  دمآ  رب 

نشلگ هناخلگ  نآ  زا  دمآ  دیدپ  **** نشور حبص  نآ  درگ  دمآ ز  نورب 

رود زا  هدنام  بل  رب  تشگنا  غارچ  **** رون اهعمش  زا  درب  هک  لعشم  نآ  رد 

شگنر بآ و  زا  تشگ  بآ  داشمش  هک  **** شگندخ نیز  زا  هتسر  یگندخ 

شوگ هشوگ  رب  يورسخ  هالک  **** شود همین  رد  يرکیپ  عصرم 

هدیشک شدرگ  هیلاغ  نوچ  یطخ  **** هدیمد رب  ون  لگ  خرس  نوچ  یخر 

شتسم ياه  سگرن  وچ  یباوخشوخ  هب  **** شتسد هب  سگرن  هتسد  هتفرگ 

هتشگ صاقر  لگ  ریز  شورذت  **** هتشگ صاوغ  قرع  ریز  شلگ 

هتسد هتسد  لگ  زا  کی  ره  تسدب  **** هتسب هتسد  شدرگ  هب  نادنبرمک 

تسد زا  هرابکی  دش  هداتفا و  ياپ  ز  **** تسم نانچ  ار  ورسخ  دید  نیریش  وچ 

دنام رد  شیوخ  راک  هب  دمآ  شوه  هب  **** دنام ربخ  یب  ینامز  یشوهیب  ز 

شقارف مخز  تقاط  مرادن  **** شقاثو رد  نونکا  مراذگن  رگ  هک 

مدرگ ماندب  ناهج  رد  هسیو  وچ  **** مدرگ مار  يدنت  یتخل ز  رگ  و 

؟ مشاب هدیشوک  نم  هن  مناوتن  وچ  **** مشاب هدیشوپ  اطخ  ات  مشوکب 

دندیشک اهابید  دندناشفا و  رز  **** دندیود نانابهگن  دمآ  هاش  وچ 
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دنراک هچ  رد  ات  نیب  رود  رهپس و  **** دنرآ رد  رد  زک  ار  هتشگان  اسب 

گنت دش  رصق  يوس  دنار و  تبینج  **** گنرلگ ياهابید  شرف  رب  کلم 

هتسکش لد  رد  رب  دنام  تریح  ز  **** هتسب گنس  رد  نینهآ  دید  يرد 

ددرگ زادنا  لفق  هکنآ  يار  هن  **** ددرگ زاب  رد  زا  هکنآ  يور  هن 

دزن هب  ار  یبیقر 
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دنام ارچ  رد  رب  نینزان  ار  ام  هک  **** دناوخ نتشیوخ 

رخآ نم  رب  ناسنیزا  تسب  رد  ارچ  **** رخآ نم  رد  نیریش  دید  یخلت  هچ 

یمایپ تکیدزن  تسداتسرف  **** یمالغ هشنهاش  هنوگ  وش  نورد 

دیاین ای  دیآ  رد  یئامرف  هچ  **** دیارگ یم  تمدخ  هب  ینامهم  هک 

يراد هتسب  رد  ارچ  رب  نامهم  هب  **** يراد هتسویپ  کمن  بل  ردناک  وت 

مهاوخ وت  رذع  نتشیوخ  ياپ  هب  **** مهاشداپ رخاک  ياشگب  مرد 

یئاطخ رطاخ  رد  وت  اب  مرادن  **** یئار چیه  زا  نم  هک  یناد  دوخ  وت 

نتشگزاب ناوتن  هدیدان  ارت  **** نتشگ زاسمد  تنم  اب  دیابب 

منیبب تیاپ  رس  زک  نک  اهر  **** منیشن مک  اجنیا  هک  یهاوخ  رگ  و 

تفگ یم  هآ  دینش و  یم  بل  رکش  **** تفگ یم  هاش  یمایپ  يراز  نیدب 

هاش يوس  ور  نوریب  زیخ و  تمدخ  هب  **** هام نآ  تفگار  نادراک  يزینک 

ربارب ناویا  نیا  قاط  اب  نزب  **** رب نورب  ار  ابید  قاط  شش  نالف 

شنارفعز کشم و  هب  نک  رطعم  **** شنایم نک  یلاخ  هراخ  وراخ  ز 

رز هیاپ  شش  یسرک  نآ  رایب  **** رتسگب يورد  نیرهوگ  طاسب 

دنوادخ ياک  وگ  ار  هاش  هگنآ  سپ  **** دنی رد  هقش  هاگشیپ و  رد  هنب 

ماغیپ تسداد  نینچ  ار  هشنهش  **** ماب نیا  يودنه  ارس  نیا  كرت  هن 

تفگ نینچ  ار  هشنهش  نم  ظفل  هب  **** تفج سوه  نیریش  وت  راتسرپ 

يآ دورف  مرآ  دورف  تک  اج  ره  هب  **** يامنم زان  یئام  نامهم  رگ  هک 

ینیشن رظنم  نیرد  يزورما  هک  **** ینیب شیپ  يور  دش ز  نآ  باوص 

خاتسگ وت  يورین  هب  مسوب  نیمز  **** خاک رس  رب  تمدخ  هب  دوخ  میآ  نم 
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دیاش هک  هگنآ  مینک  نآ  میتفگ  وچ  **** دیاب تفگ  ار  ام  هچنآ  میئوگب 

ربنمس نآ  دومرف  هچنآ  درب  نورب  **** رد زا  دش  نوریب  نادراک  زینک 

تفر دوخ  ار و  ورسخ  دروآ  دورف  **** تفبرز نییآ  درک  بیترت  همه 

یپایپ دزاس  نوچ  هاش  لزن  هک  **** يوخ رپ  هتشگ  تلجخ  نیریش ز  خر 

تخاس رگد  یلزن  رکش  بالج و  ز  **** تخادرپب یناشفارز  لزن  زا  وچ 

وچ يریگ  ینشاچ  تسدب 
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بالج ياه  تبرش  شداتسرف ز  **** باتهم

تسب رب  هیاس  زا  باتفآ  باقن  **** تسب رب  هیاریپ  ار  هام  هگنآ  سپ 

يدنمک نوچ  وسیگ  خاش  ره  وا  رب  **** يدنرپ يرانلگ  دیشوپ  ورف 

شوگ رد  هقلح  یناهج  هقلح  رهز  **** شود رب  هدنکفا  راو  هقلح  يدنمک 

یناوغرا يدنرپ  رب  هدیشک  **** یناک رز  زا  يرکیپ  لیامح 

رس رب  هدنکفا  ناینیچ  مسر  هب  **** رهوگ هب  هدومآ  رب  یشوغآ  رس 

ناشفرد هام  رب  تخیوآ  دورف  **** ناشفاربنع فلز  وچ  يرعش  هیس 

یئاوه رد  يورذت  نوچ  دش  ناور  **** یئامه يرادرک  سواط  نیدب 

هتفرگ رد  يزان  هدید  يزاین  **** هتفرگ رس  رد  يربلد  طاشن 

نامالغ نوچ  ار  هش  دیسوب  نیمز  **** نامارخ دمآ  رصق  راوید  يوس 

لعن نیشتآ  درک  ار  زیدبش  مس  **** لعل یسب  شکرهوگ  شوگ  زا  داشگ 

باترپ درک  ورسخ  ناشفا  قرف  هب  **** باشوخ دیراورم  هناد  دص  نامه 

نیریش اب  نتفگ  نخس  ار و  نیریش  ورسخ  ندید  شخب 68 - 

ار یهس  ورس  نآ  لد  زا  درک  نمچ  **** ار یهگرخ  هام  دید  ورسخ  وچ 

هتسب قلخ  رب  رد  راو  یتشهب  **** هتسشن يرصق  رد  دید  یتشهب 

كاخ يوس  نداتفا  تساوخ  یسرک  ز  **** كالاچ دوب  يرای  هک  وا  قشع  ز 

تسشنب دیسوب و  دوخ  تسد  ربارب  **** تسجرب شیوخ  ياج  يرایع ز  هب 

زیر رکش  نیریش  رب  درک  شسرپ  ز  **** زیوالد يرذع  اب  داشگب  نابز 

داش تلد  خرس و  تخر  زبس و  ترس  **** دازآ ورس  يا  شاب  هزات  میاد  هک 

تدنلب ورس  هیاس  رد  کلف  **** تدنخ حبص  يور  هب  نشور  ناهج 
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اه یمدرم  زا  ارم  يدرک  لجخ  **** اه یمرخ  نیا  درک  هزات  ار  ملد 

ابیز شیوخ  دهم  وچ  يدرک  مهر  **** ابید جوسنم و  رهوگ و  جنگ و  ز 

زیدبش لعن  رد  اه  لعل  يدنکف  **** زیوآ رهوگ  شوگ  ياهکلعن  ز 

يدیشک ملعل  هتشر  رب  خر  هب  **** يدیشک ملعن  رد  هک  رهوگ  سب  ز 

تیور هب  يداش  يا  مداش  تیور  هب  **** تیوک ناشفا  راثن  دشاب  نیمه 

ریصقت چیه  يدرکن  اهتمدخ  ز  **** ریش اب  دهش  نوچ  یتخاس  رد  نم  هب 

دوب اطخ  ای  اراگن  مدید  اطخ  **** دوب ارچ  نم  رب  تنتسب  رد  یلو 

نوچ یتفر  وت  **** یتسپ هب  يدرک  اهر  مراو  نیمز 
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یتسشن الاب  کلف 

تسه ییئانعر  نخس  سنج  رد  هک  **** تسه ییئالاب  ماوت  رب  میوگن 

ناسنیدب نتسب  تدیاب  رد  راچ  **** نامهم يور  رب  ماوت ؟ نامهم  هن 

یناهج ناج و  شتسین  وت  زج  هک  **** ینامهیم رب  رد  تسب  دیاشن 

دننیب زاب  نیز  كرتهب  نامهم  هب  **** دننیشن نامهم  اب  هک  ینامیرک 

شوخ ندمآ  دشابن  تکیدزن  هک  **** شویرپ ياروح  ای  وت  یهام  رگم 

ار ورسخ  نیریش  نداد  خساپ  شخب 69 - 

رادناهج رب  تلود  داب  میاد  هک  **** راسخر هلال  ورس  داد  شباوج 

تداب ریش  هوکش  لیپ و  نت  **** تداب ریشمش  رمک  دنب  کلف 

یئاهر شدادیب  دنب  زا  دابم  **** یئادج دیوج  وت  قوط  زک  يرس 

هار وت  يوس  ار  دب  مشچ  ادابم  **** هاوخ وکن  تدانیب  کین  مشچ  هب 

تخر دوب  الاب  ارت  نازینک  **** تخت يدز  الاب  رب  هک  هنعط  نزم 

یناد وت  رتهب  رس  يالاب  ملع  **** ینابرهم رد  وت  هب  متشگ  ملع 

دیاش تفر  الاب  وت  درگ  رگا  **** دیآ وت  هار  زا  هک  مدرگ  نآ  نم 

یهاشداپ ریرس  رب  هتسشن  **** یهالک بحاص  رس  زا  یتسه  وت 

ینابساپ ودنه  وچ  رب  یماب  هب  **** یناغف هدروآ  رب  تقشع  را  نم 

دنراد ماب  رب  یئودنه  تمدخ  هب  **** دنراد ماع  ناکرت  هک  نارادناهج 

مان ارم  دش  تدیپس  يودنه  هک  **** ماب نیا  رب  ممشچ  هیس  كرت  نآ  نم 

متسد ریز  هنیمک  ار  هشنهش  **** متسشن دشاب  هم  يالاب  رگ  و 

دندنبن رد  نامهم  يور  رب  نینچ  **** دندنمج راک  نانآ  هک  یتفگ  رگد 
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يراسهوک کبک  هب  يراد  عمط  **** يراکش زاب  یئوت  ینامهم  هن 

ياپ رب  شیپ  نازینک  نوچ  کنیا  نم  **** ياج تمداد  کنیا  ینامهم  رگ  و 

یلوضف ار  نامهم  درک  دیاشن  **** یلوبق بحاص  يدر و  بحاص  هب 

دوب اطخ  مشیپ  ندمآ  تسمرس  هک  **** دوب اور  متسب  رد  هکنآ  ثیدح 

رود دوب  یک  مدرم  يار  تمهت  ز  **** رومخم وت  مشاب  نیشن  تولخ  نم  وچ 

راک نیدب  نداتسرف  ندرک  نیزگ  **** رایشه دنچ  يریپ  تسیاب  ارت 

نییآ ون  ندرک  نم  هب  ار  ناتسبش  **** نییآ ورسخ  دهم  هب  ندرب  ارم 

ینیواک رکش  نوچ  یسورع  **** دزرا ینیز  يراوس  نیریش  نم  وچ 
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دزرا

ناتسم لقن  نوچ  يروخ  منالقن  هب  **** ناتسد هار  زک  رگم  یهاوخ  یم  وت 

تسد زا  يزادنا  ینک  یئوب  لگ  وچ  **** تسم نالفاغ  نوچ  ارم  يرآ  تسد  هب 

ناهاپس رد  يدرک  هک  سب  نآ  ارت  **** ناهاش دهم  رد  يرد  هدرپ  نکم 

روز دنک  رکش  رب  هک  نیریش  اب  هن  **** روش نیا  درک  یناوت  رکش  اب  وت 

تسا ماخ  دهش  نیو  دش  دهش  نیریش  هک  **** تسا مامت  رکش  ارت  زیر  رکش 

دنتسکش رپ  کی  رپ  ود  سوواط  ز  **** دنتسب تخل  کی  رد  دوب  یتخل  ود 

تسین یلقاع  قیرط  ندوب  لد  ود  **** تسین یلدکی  زا  نتشاد  ربلد  ود 

رتهب جرب  کی  ار  وت  يدیشروخ  وت  **** رکیپ ود  دش  دراطع  راوازس 

شیر دنک  ار  تناهد  ینیریش  هک  **** شیوخ بل  زا  نیریش  مان  نک  اهر 

يزابقشع رد  ینک  يزاب  نم  هب  **** يزاین یب  نم  نم و  قشع  زا  وت 

مور رد  هزین  يدرب  هک  سب  نآ  ارت  **** مولظم نیریش  رب  ریشمش  نزم 

دزاب يوگ  هداب  هک  ودنه  نوچ  هن  **** دزاس يوگ  کی  اب  هک  وش  ناطلس  وچ 

درم دسر  یئوگ  کی  هب  یئوگ  کی  ز  **** دروان تسیئوس  هدب  یئوگ  هدز 

شیب نم  يور  زا  رازه  هلبق  ارت  **** شیپ رد  هلبق  کی  وت  يور  زا  ارم 

ترازه هد  کنیا  رتابیز  وزا  **** ترانک زا  تفر  یخر  ابیز  رگا 

نالان يوهآ  نیا  رب  گس  نکفیم  **** نالازغ رپ  نیگشم  يوگشم  ارت 

مهاچ تسا  رید  نیا  نادنز  رد  هک  **** مهاش يوکشم  يزادنا  رود  ز 

شیوخ یکاپ  رهوگ  وچ  مراد  هگن  **** شیوخ یکانمغ  هناخ  رد  موش 

تسکاخ هچرگ  شدننک  یمرب  رسب  **** تسکاپ هک  ینعم  نیزا  يوش  رس  لگ 
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یهاوخ هچ  مناج  زا  نم  میاساینث  **** یهام غرم و  بش  همه  دیاسایب 

هتفرگ یماب  هتسب و  رد  يرد  **** هتفرگ یماد  رد  غرم  نوچ  منم 

دنسرخ هتشگ  اقنع  وچ  یئاهنت  هب  **** دنب نینهآ  اب  هتخاس  یطوط  وچ 

گنس ارم  دمآ  تشهب  يزور  ارت  **** گنت هناخ  رد  نم  هاگرخ و  رد  وت 

نیرد مدرک  وخ  مخز  اب  نم  وچ 
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رازلگ هن  ملاع  رد  داب  مهرم  هن  **** راخ

دوز درذگب  ینارذگب  شک  نانچ  **** دود رگا  تسا  داد  رگا  رمع  زور  رود 

هاگرخ ات ز  ندیرب  هب  اراخ  ز  **** هاگرذگ نیز  دیاب  تفر  نوچ  یلب 

تسد ینک  نوچ  لیامح  یگنهرس  هب  **** تسب کلف  رب  لیامح  وگ  نت  نیرب 

مراوخ ریش  رخآ  هن  منیریش  هک  **** مرانک زا  ریش  يرب  نوچ  يروگ  هب 

یناتس ار  مجیلک  یئامرخ  هب  **** ینابز نیریش  زا  هک  ملفط  نآ  هن 

تسباسح یلاس  تنم  اب  وج  کی  هب  **** تسباتع وت  رب  وت  هک  نمرخ  نیرد 

مزاون هگنآ  تسخن  مرازایب  **** مزاس هک  ار  ینونغرا  هرهز  وچ 

مکاندود رخآ  تبون  لوا  هب  **** مکاپ رون  رخآ  هچرگ  شتآ  وچ 

بایرد نیب و  رد  ناگنشت  لاح  هب  **** بآ یهگنآ  خرچ  دهد  شتآ  تسخن 

راو بطر  سک  دباین  مراخ  یب  هک  **** راخ بطر  اب  دشخب  هک  یضایف  هب 

هاش يا  منیریش  نم  بش و  یب  هم  وچ  **** درادن یبآ  ناوختسا  یب  بطر 

تسود يا  مزغم  نم  ناوختسا  نکیلو  **** تسوپ نیرد  دشاب  تتبحص  مه  یسب 

یهاش يدنوادخ و  زج  يدید  هچ  **** یهاج یلام و  زا  نم  قشع  رد  وت 

يدرک داش  دوخ  زا  مزور  نیمادک  **** يدرک دای  نم  زا  تعاس  نیمادک 

يدیشک مرهب  زا  يراوخ  نیمادک  **** يدیرد مدای  رب  هماج  نیمادک 

یمالس يداتسرف  بش  نیمادک  **** یمایپ يداد  ار  کیپ  نیمادک 

داهرف هشیت  دز  یم  روپاش  ملق  **** داش ناتسود  اب  يدز  یم  رغاس  وت 

نالسرا لرغط  شیاتس  رد  شخب 7 - 

تخت زا  جات و  زا  داب  رادروخرب  هک  **** تخبناوج هاش  ناوج  ناطلس  نوچ 
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یناگدنز کلم  ریگ  تیالو  **** یناعم میلقا  زورفا  ریرس 

لداع ناطلس  ناهج  دنوادخ  **** لرغط هاشنهاش  کلم  هانپ 

تسا دوج  يایرد  تلود و  رهپس  **** تسا دوجو  ياراد  هک  لرغط  کلم 

تسشنب تخت  رب  نالسرا  ياج  هب  **** تسویپ تخت  جات و  هب  یناطلس  هب 

مداهن یم  ترامع  نیا  يانب  **** مداشگ یم  رد  ار  هنیجنگ  نیا  نم 

متسه داب و  كرابم  اتفگ  کلف  **** متسب شقن  علاط  دوب  كرابم 

لاح دنک  وکین  دوخ  شقن  نوچ  ارم  **** لاف ار  شقن  نیا  تسه  هک  علاط  نیدب 

علاط زا  شقن  وچ 
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دیاش تسریگ  ناهج  رگ  ناطلس  وچ  **** دیامن ناطلس 

دمآ لصاح  تغارف  تدم  مک  هب  **** دمآ لد  قوشعم  هک  رکیپ  نیزا 

هاش دوش  غراف  اهلغش  زا  ات  هک  **** هار رد  داتفا  نآ  رهب  زا  گنرد 

ددنب جاچ  رد  رتشوش  زارط  **** ددنب جاغمط  رب  فلز  ار  شبح 

دریگب ار  ایرث  رز  جات  هب  **** دریگب ار  اقنع  رتچ  زاب  هب 

دناهج نوحیج  زا  هوک  شدنمس  **** دناسر نودرگ  رب  رتچ  شهوکش 

درآ ربنچ  رد  ار  خرچ  هن  رس  **** درآرب رس  روشک  تفه  حتف  هب 

دتسرف نید  تیزگ  رصیق  شهگ  **** دتسرف نیچ  جارخ  ناقاخ  شهگ 

شدنپس زج  دباین  رد  یلامک  **** شدنلب ردق  اب  هک  هللادمحب 

هناور مدرک  مدحبص  دودب  **** هناردام دنپس  تقفش  زا  نم 

شتآ رب  یلعن  نم  مان  رب  دهن  **** شوخ دهد  یئوب  رگ  هکنآ  طرش  هب 

ناج ملاع  تسملاع و  ناج  هک  **** ناشفا رهوگ  دنلب  ظفل  نادب 

ریصقت هنوگدص  یهگناو  یماظن  **** ریگناهج ياک  دیوگب  ار  کباتا 

؟ میزاس راک  ار  يا  هداتفا  راک  ز  ****؟ میزاون ار  واک  نآ  تقو  دماین 

؟ میئاشگ نیچوربا  زا  شیئوربا  هب  ****؟ میئاشگ نیگمغ  نیا  مشچ  یمشچ  هب 

دابآ ددرگ  یبارخ  رگ  دشاب  هچ  **** داینب تسار  تلود  هک  ام  کلم  ز 

یک ات  هشوت  یب  نینچ  ینادنخس  **** یک ات  هشوگ  رد  يا  هدنیوگ  نینچ 

رون دهد  ار  ملاع  ناکیرات  هک  **** رومعم دیشروخ  هناخ  دش  نآ  زا 

ریش دهد  ار  یهایگ  یلفط  رد  هک  **** ریگناهج دمآ  نآ  زا  ربا  ياخس 

جنر درب  یم  ام  تمعن  رکش  هب  **** جنسنخس غرم  نیک  تسیرمع  نونک 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


ام هنارکش  اهرکش  زا  دنک  **** ام هناخیم  زا  یماج  هدروخن 

یماج رتمک ز  يورسخیک  وت  وچ  **** یمالغ وا  نوچ  نم و  نوچ  یعیفش 

یئوگ خاتسگ  ینک  تلود  اب  هک  **** یئور خاتسگ  نیا  تسیچ  یماظن 

رود زا  شدنسوب  يرد  تجاح  دص  هب  **** روفغف ناقاخ و  نوچ  هک  يدنوادخ 

كانرطخ طخ  نیرد  یئایوگ  وک  **** كاخ زا  رت  یکاخ  يا  وت  يرآ  رذع  هچ 

یهلا هاگرد  دراد ز  تفص  **** یهاشداپ رد  وک  تسا  رذع  یکی 

رتور خاتسگ  رت  هدنکفاک  یسک  **** رتورف رتالاب  هک  ره  رد  نادب 

ینیب هن 
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دزورفرب نوچ  نز  هریپ  غارچ  **** دزوسب ار  نهاک  قرب 

تسکاله ار  یغاب  غاب و  ار  یلگ  **** تسکانمهس شجوم  هک  ایرد  نامه 

هام یهگ  دیوگ  نخس  یهام  یهگ  **** هار نیرد  وا  اب  هش  تسنامیلس 

كاخ یهگ  دیآ  باسح  رد  رز  یهگ  **** كابس هاگ  شتآ  هب  ار  ناریبد 

تسگنرد ار  یتیگ  رود و  ار  کلف  **** تسگنر بآ و  ار  ناهج  ات  ایادخ 

نک ناتس  یتیگ  نیا  رای  ار  کلف  **** نک نارقبحاص  نیا  صاخ  ار  ناهج 

یناگدنز هد  نوزف  شزیچ  ره  ز  **** یناوج تخب و  زا  شراد  عتمم 

رون وا  قرف  یب  ار  جات  ادابم  **** رود وا  کیدزن  زا  تلود  ادابم 

ار نامسآ  يدنلبرس  شرتچ  ز  **** ار ناهج  شلابقا  زا  داب  یخارف 

شناتسآ یناگدنز  میرح  **** شناج داب  ینادواج  میقم 

ار نیریش  ورسخ  نداد  خساپ  شخب 70 - 

رهچ نمس  ورس  ياک  تفگ  خرلگ  هب  **** رهم رس  زا  رادناهج  هراب  رگد 

داب نیشنمه  نوخ  ربط  اب  دزربط  **** داب نیرق  تورس  یهس  اب  نوخ  ربط 

رود تبغبغ  قوط  نم ز  زج  رس  **** رود تبل  ماج  زا  نم  زج  ناهد 

دراد باشون  همشچ  رب  رذگ  **** دراد بان  رهز  هچرگ  تباتع 

یئامن الاب  نوچ  يامنم  الب  **** یئارچ الاب  رب  هک  میوگ  یمن 

تسا دنسپلدان  ندش  رتالاب  هب  **** تسا دنلب  الاب  ارت  ورس  یهس 

دناسر اجنآ  قینجنم  نیمادک  **** دناشف یم  ممشچ  هک  ار  يراثن 

الاب لیپ  کی  نیب  کشا  راثن  **** الاب لیم  کی  شک  رصق  رب  ارم 

يدنام كاخ  رد  ارچ  منوراق  وچ  **** يدناشفیم نوراق  جنگ  نم  رب  وچ 
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نداهن مهاوخ  اجک  رس  اجنیا  نت  **** نداشگ مهاوخ  اجک  رد  اجنیا  لد 

راو کلف  مسوب  یم  هقلح  ار  ترد  **** راب ترد  رب  مبایب  رگ  هقلح  وچث 

شوگ رد  هقلح  رد  نوچ  هک  متفگ  اطخ  **** شود رب  قرط  رد  هقلح  نوچ  موش 

یهانگ يرادافو  زج  مرادن  **** یهار چیه  زک  افج  نم  رب  نکم 

تسا میدق  مسر  یمدآ  هانگ  **** تسا میحر  لد  نآ  هانگ  مراد  رگ  و 

مار مدش  نم  نوچ  ینسوت  نک  اهر  **** مارایب یتخل  نکم  يدنت  همه 

رس ناگرزب  رس  اب  نکم  **** یگرگ راذگب  نک  هشیپ  ینابش 
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یگرزب

ندرک هیاپ  یب  نینچ  ار  ناگرزب  **** ندرک هیام  ار  دب  يوخ  دیاشن 

؟ مناوخ زادنا  كاخ  تیهاگنآ  هن  **** مناتسآ رب  یتخادنا  كاخ  وچ 

زیگنا هنتف  یشاب  وت  مزیخرب  وچ  **** زیخرب هنتف  نوچ  نم  هار  زک  وگم 

ینیب زاب  یتیگ  ین ز  نم  زا  رگ  **** ینیب زاورپ  ار  ملظ  نیاک  نکم 

درک ناوت  دزیخرب  تسد  زا  چره  هن  **** دروخ ناوت  دیآ  شیپ  هک  یناوخ  ره  هن 

دراد زیوآ  تسد  قلخ  نوخ  هب  **** دراد زین  غیت  هک  یتسد  ره  هن 

وت زا  هن  منیب  دب  تخب  زا  هانگ  **** وت زا  هن  میب  دوخ  يراوخ ز  نیا  نم 

مسورخ گناب  دز  تقو  یب  لهد  **** مسوک دینابنج  تقو  یب  سرج 

يدید هک  مزور  نیدب  يزور  نینچ  **** يدید هک  مزوس  همد  رد  هنرگو 

یهاوخ دایرف  یب  قشع  دشابن  **** یهاش هن  نیا  تسقشع  هک  متفگ  طلغ 

نم رب  زاوآ  ناگدنار  نوچ  نزم  **** نم رب  زان  یهاوخ  هک  نادنچ  نکب 

زاب مهد  یئالوم  هب  طخ  ات  وگب  **** زان ینک  یناطلس  هب  نم  رب  رگا 

یشومخ تعیب  تعیب  رد  منک  **** یشورف ات  يریگب  مشوگ  رگا 

مرآ شیپ  رد  رگد  مشچ  نیا  سپ  **** مراد شیپ  رس  ینک  ممشچ  رگ  و 

منوچ هک  مناد  ار  تیراد  هلک  **** منوخ هب  منیب  ار  تیدنب  رمک 

وت زا  رس  منادرگن  مدرگ  رس  هب  **** وت زا  رجنخ  رب  مرس  مدرگ  رگا 

یناد وت  دناد  یمن  سک  رخآ  رگ  **** یناگدنز مه  یئوت  ناج  مه  ارم 

هاگرظن ار  تلایخ  زج  مدرکن  **** هاگیب هاگ و  یتسم  يرایشه و  هب 

يدیشک یئاوسر  هب  شراک  رس و  **** يدیشچ تبرش  نیا  رگ  نم  زج  یسک 
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مدیرب یم  ون  هماج  تمحز  هب  **** مدیرد یم  مغ  زا  هماج  تولخ  هب 

ددرگن رد  یهاشداپ  يانب  **** ددرگنرب نم  زا  رگشل  ات  نادب 

تیوک هب  میآ  تسد  هب  يروبنط  هک  **** تیور قشع  رد  ما  هدوب  يدنر  هن 

يزاب قشع  اجک و  زا  رادناهج  **** يزاس راک  رد  منم  روادناهج 

مدیرخ یم  یئوب  تخت  جات و  هب  **** مدینش یم  تفلز  مان  نوچ  یلو 

ناج ات  لد  ز  **** مدوب دنسرخ  يرگید  اب  نت  هب 
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مدوب دنبرد  ارت 

مدرکن يراک  یتسار  زا  نورب  **** مدروخن یبآ  يژک  ياوتف  هب 

یناوج دشاب  نینچ  مدوب  ناوج  **** ینارماک رد  مدز  یماگ  رگا 

ار ورسخ  نیریش  نداد  خساپ  شخب 71 - 

رکش گنت  ؤلؤل  جرد  داشگ ز  **** رکیپ سواط  تبعل  هر  رگد 

ابید رت ز  نیراگن  یئاه  نخس  **** ابیز شقن  نآ  قیقع  زا  درک  ناور 

تسنامسآ نیمز و  زور و  بش و  **** تسناهج نارود  هک  نوزفا  نازک 

داب نارمکح  وا  شک  مکح  هنامز  **** داب ناهج  رادناهج  روادناهج 

شباکر رد  تداعس  یگنهرس  هب  **** شبانج رد  بکاوک  یشارف  هب 

تسا رامش  رگید  نآ  رذگب  یهاش  ز  **** تسا رابغ  دص  ورسخ  لد ز  رد  ارم 

یئآ رد  يرابج  هار  زا  زونه  **** یئامنیم تلود  زان  مزونه 

تسا رود  قشع  زا  رورغ  نیاک  اغیرد  **** تسا رورغ  یهاش  زا  رس  رد  تزونه 

يزابقشع ای  دسر  یهاش  ارت  **** يزاین یب  نم  نم و  قشع  زا  وت 

دیاب درد  لد  اب  تسناسآ  لد  **** دیاب درس  داب  هک  یمرگ  نیرد 

تسا زاین  یب  نازاین  یب  زا  قشع  هک  **** تسا زاب  قشع  وک  یسک  درآ  زاین 

يزاب قشع  دباتنرب  يزاب  هک  **** يزارفرس اب  یقشاع  دزاسن 

مدیدن ناتسبات  مرگ  ياوه  **** مدیرپ اه  لگ  رب  هک  مغرم  نآ  نم 

بالج وچ  ما  هشیش  يوناب  ژد  نونک  **** بالقس يوناب  کلم  مدوب  لگ  وچ 

متسر درس  ياه  همشچ  رب  لگ  وچ  **** متسش فرب  ریش  هب  بل  هزبس  وچ 

نیدنچ ربص  مدرک  وت  دیما  هب  **** نیگنس رصق  نیلگ و  روگ  نیرد 
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ندیشچ يدرس  زا  خی  نوچ  مدرسف  **** ندیشک یمرگ  زا  مدولاپ  رز  وچ 

دز ناوت  مد  وا  اب  هک  يراوخمغ  هن  **** دز ناوت  مه  رب  سرج  نیک  یتسد  هن 

رادافو مدناوخ  ارت  یئاج  همه  **** رای متشادنپ  ارت  یتقو  همه 

يدرکن یئارادم  نارادلد  وچ  **** يدرکن یئاج  ملد  رد  زگره  وت 

میلست وت  ریشمش  هب  مدرک  ناج  هک  **** میب دوب  یک  نتشک  رگید ز  ارم 

گنس زا  دناد  رتهب  كاخ  شباسح  **** گنهآ دبای  نوچ  نیمز  رب  وزارت 

منیب هچنآ  دوخ  زا  منیب  هنرگو  **** منیشن یئاج  دوب  یلقع  مرگ 

دیاش رب  هک  **** يراک چیه  دیاین  دوخ  نم  زا  رگ 
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يرامش يو  زا  تفرگ 

هناشن رب  مناشن  يریت  مه  هک  **** هنامز رد  ملظت  نادنچ  منز 

داشان هدنام  تنحم  دنب  رد  دوب  **** دازآ ورس  نم  نوچ  هک  دیاب  ارچ 

تساه بغش  یخوش  زا  رس  رد  مزونه  **** تساهبرط یبوخ  زا  لد  رد  مزونه 

دنتسم ناکرت  نوچ  مشچ  مزونه  **** دنتسرپ شتآ  ناودنه  مزونه 

تسا هتفسن  یئایرد  رد  مزونه  **** تسا هتفکشان  لگ  هچنغ  مزونه 

تسیناوج يوج  رد  بآ  مزونه  **** تسیناگدنز بآ  رپ  بل  مزونه 

تسا زان  ربک و  مشات  لیخ  هنیمک  **** تسا زارط  نابوخ  لیخ  رس  مخر 

ممیتی رد  رکش  دهعیلو  **** ممیسن ار  نیحایر  تمعن  یلو 

ددرگ هناوید  مدنیب  ون  هم  **** ددرگ هناورپ  نم  رون  زا  غارچ 

گنر درب  لگ  يور  میور ز  لگ  **** گنس دروخ  رس  رب  نم  لعل  زا  قیقع 

دادغب جنران  دنز  دوخ  رب  خن  ز  **** دای ینک  رگ  ار  مبغبغ  جنرت 

ناهاپس بیس  درب  سپاو  دبس  **** ناهاش تسد  رب  مهن  خر  بیس  وچ 

مشخبب ناج  دص  مناتسب و  یلد  **** مشخبب نادند  بل و  زک  رد  ره  هب 

يزاب دنزومآ  نم  زا  نالازغ  **** يزارفرس ناگنلپ  رد  مرآ  نم 

كایرت هن  دیالاپ  رهز  ناگژم  ز  **** كالاچ مشچ  نیا  ترسح  زا  نزوگ 

درآ ندرگ  رب  مندرگ  جارخ  **** درآ نم  يوس  رظن  کی  وهآ  رگ 

میوگتفگ رد  نتخاب  یئوب  هب  **** میوجتسج رد  ار  مور  يزان  هب 

یئوگ تسا  نوچ  دص  متشگنا و  ره  **** یئوکن رد  دش  شک  تشگنا  راهب 

بآ نم  تسد  رب  نتخیر  دراین  **** باتهم عبط  دراد  هک  يرت  نیدب 
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دریگ ماج  دزربط  اب  توشرب  **** دریگ ماخ  ذیبن  متوقای  وچ 

روح درب  مناتسپ  ران  زا  رایع  **** رون یسب  دراد  نم  رصق  زا  تشهب 

مناد زین  يزاون  لد  هسوب  هب  **** مناتس لد  یکرت  هچرگ  هزمغ  هب 

رود ما  هدرک  یمشچ  گنت  ناکرت  ز  **** روناه مشچ  رد  ما  هدرواک  سب  ز 

دیاین رب  نامشچ  گنت  اب  یسک  **** دیاین رد  ممشچ  هب  سک  یگنت  ز 

مزاس ریجخن  وزک  اریش  اسب  **** مزاس ریجنز  ار  گشم  هم  رب  وچ 

یهگنآ رآ  درم  وت  **** دریگ دروان  رکش  اب  ملعل  وچ 
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دریگ درمان 

دش نم  نامیپ  يرهش  مه  افو  **** دش نم  نادند  هریشمه  رکش 

مرزآ رد  دص  مراد  مشخ  رد  يرد  **** مرش ناهج  دص  مراد  زان  یناهج 

تسناشک نماد  نامه  مفلز  رس  **** تسناشف رکش  نامه  ملعل  بل 

مزیر ماداب  نماد  رد  رکش  **** مزیر ماج  رد  یم  هک  یلقن  شوخ  ز 

مبیرف لقاع  شک  قشاع  نامه  **** مبیس تشگ  نیمیس  ران  هچرگا 

ار ناوغرا  دشورف  یخینرز  هب  **** ار ناهج  دزورفب  هک  يزور  مخر 

تسد یسک  ره  نوخ  هب  دیالاین  **** تسم سگرن  نیا  تسه  هک  یئانعر  ز 

رد نیا  رب  متشک  نم  هک  نانیکسم  هچ  **** رس نیرد  مراد  نم  هک  اهشروش  هچ 

تسه یسب  منوخ  نینچ  ندرگ  رد  هک  **** تسد نوخ  هب  میاشگن  وت  رب  ات  ورب 

راک نینچ  مقشع  دنک  پچ  تسد  هب  **** رادرب تسار  تسد  مخز  هدروخن 

ناج نینچ  زج  دیاشن  ار  لد  نانچ  **** ناج نینهآ  نم  يدش  لد  نیگنس  وت 

ار نیریش  ورسخ  خساپ  شخب 72 - 

زور دور  یم  ام  زا  نتفگ  نتفگ  هب  **** زورفا لد  زا  تفگ  رگد  راب  کلم 

یئوگ هک  یناز  رتبوخ  هر  دص  هک  **** یئوربوخ باسح  نم  اب  نکم 

رون یلع  رون  يا  یحبص  غارچ  **** رود وت  يرود ز  يا  یمشچ  غورف 

یناگدنز بآ  وت  بآ  یلو  **** یناشف رهوگ  زا  ینام  ایرد  هب 

شیب نازا  رابدص  يرد  نم  مشچ  هب  **** شیوخ تروص  يدید  هنییآ  رد  وت 

مان نیدب  ددرگ  رکش  رپ  مناهد  **** مارالد میوگ  نابز  رب  رگ  ارت 

یتسکش قنور  کلف  رب  ار  هم  هک  **** یتسه زین  مناوخ  دیشروخ  ترگ 
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گنس زا  دمآ  نوریب  وت  توقای  هک  **** گنت دش  خیرات  نارد  رکش  لد 

تسر نوران  رب  وت  ران  نیمیس  هک  **** تسس نمچ  رد  دش  نامز  نآ  ورس  یهس 

دنتسب لخن  ار  تبل  يامرخ  هک  **** دنتسکش بش  نآ  ناوختسا  بطر و 

تسا دیدپان  ناز  مرا  نوچ  تلاصو  **** تسا دیلک  تیور  هکس  ار  مرا 

تسوت هداز  الوم  يالوم  رکش  **** تسوت هداد  لد  يوکین  رد  رمق 

ددرگ بآ  رپ  ناهد  ار  دزربط  **** ددرگ باوخ  مه  رکش  اب  نوچ  تلگ 

هب
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درآ رد  ناج  نیموم  ياهتروص  هب  **** درارد ناوخ  تدهش  هک  سلجم  ره 

ماف رد  نادند  نآ  زا  ماو  رد  دنک  **** ماکارماک دیاشگ  رب  نوچ  فدص 

یشورف یمیلقا  هب  رگ  مرخب  **** یشورف یمین  دوخ  يوم  کی  زا  رگ 

تسهانگ ینیبدوخ  هک  دوخ  رد  نیبم  **** تسه ام  کشر  تیور  هک  یبوخ  نیدب 

شیر دنک  ار  یبوخ  مشچ  مخز  هک  **** شیوخ یبوخ  رب  سک  مشچ  ادابم 

یهانگ یب  رد  نم  نوخ  ناس  نیدب  **** یهاشداپ نم  رب  وچ  رخآ  زیرم 

وک ترکش  رخآ  ینیریش  رگ  و  **** وک ترهوگ  ناشن  یهاش  رگا 

يامنب دنچ  يرذع  زیمآ  قافن  **** ياشگب حلص  هار  گنج و  نک  اهر 

مرازه دص  ار  یکی  متفگ  رگ  و  **** مراک تسیئوگ  دب  هن  متفگ  دب  هن 

تسیئوکن مسر  مه  زین  یئوکن  **** تسیئوخ دنت  نابوخ  مسر  هچ  رگا 

دنیارگ یتخل  مه  زین  تمحر  هب  **** دنیامن يدنت  رگا  نادنوادخ 

یمیحر مه  اراگن  يدنت  رگ  هک  **** یمیدق رای  اب  دادیب  نکم 

يزیر هچ  مبآ  ماوت ؟ كاخ  نم  هن  **** يزیرگ یک  ات  مشتآ  زا  داب  وچ 

مراد قاط  شزاون  قوط  زا  رس  **** مراد قاقحتسا  هکنآ  اب  وت  ز 

مورحم هتسویپ  قحتسم  دشاب  هک  **** لولعم تسه  ار  ناگدنناد  همه 

یشاب وت  رورپ  ناج  هک  رذگب  ناج  ز  **** یشاب وت  ربلد  دوب  لد  ات  ارم 

یئاهر مبای  اجک  لد  دنب  ز  **** یئادج میوج  دوخ  وت  دنب  زا  رگ 

ندناشن نوخ  رد  هگ  كاخ و  رد  مهگ  **** ندناود نم  رب  افج  بسا  نیا  سب 

نداد رهز  نوچ  یخساپ  یخلت  هب  **** نداد رهش  رد  الص  ینیریش  هب 

مدومزآ رایسب  داب  كرابم  **** مدومزآ راب  نیک  تسا  لهس  ارم 
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تساه یمرخ  يو  رد  هک  هدنا  اسب  **** تساه یمکحم  لصا  هک  هنخر  اسب 

تسیلاس هن  رخآ  یبش  بشماک  نکم  **** تسیلاف هدنخرف  سب  هن  ندرک  افج 

متسدمآ راک  نیدب  مهاوخ  ارت  **** متسدمآ راوخمغ  هک  نک  شوخ  ملد 

رایسب يوج  نیریش  تسه  نم  نوچ  هک  **** راک نیدب  منیشنن  ياپ  زا  عمش  وچ 

زا زین  وا  هک  **** تسا هدید  بآ  اب  نآ  زا  عمش  انامه 
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تسا هدیرب  نیریش  بل 

دنب رد  تسار  نیریش  زین  وک  رگم  **** دنق ین  دراد  ارچ  لد  رب  هرگ 

راتفرگ دش  نیریش  هب  مه  وک  رگم  **** راخ دروخ  لد  رب  بطر  لخن  ارچ 

يدوبن نیکست  ار  قلخ  یلفط  هب  **** يدوبن نیریش  رگا  ریش  نودیمه 

؟ نیریش زین  ناشیا  ینیریش و  وت  **** نیکسم ود  کی  نیا  دنور  ینیریش  هب 

ورسخ هب  نیریش  نداد  خساپ  شخب 73 - 

شوگ رد  هقلح  ار  هش  درک  رکش  ز  **** شوپ بصق  هام  نآ  خساپ  هار  ز 

توق ار  دنق  داد و  دنق  ار  بطر  **** توقای لفق  رهوگ  جرد  زا  داشگ 

يراد هدرپ  رد  کشم و  یتارب  **** يراوس رد  ار  هم  داد  یلاثم 

تخورفارب لگ  نوچ  دش  زیت  هچنغ  وچ  **** تخومآ رد  نتفر  ار  ورس  نوتس 

ماخ ربنع  هتخپ  تشخ  دشاب  هک  **** ماب هشوگ  رب  دز  هسوب  تمدخ  هب 

ندوبر لد  رد  یتبون  دز  نورب  **** ندومن تمدخ  رد  تشاد  تبون  وچ 

ملاع يالاب  ملع  هدروآ  رب  **** ملاع ياراد  ياک  تفگ  نیتسخن 

تمالغ رصق  هدنب و  ناخ  ردق  **** تمان عیقوت  رد  مور  ات  نیچ  ز 

تسا نیمز  رب  یکاخ  دنچ  تنینچ  **** تسا نیچ  ناقاخ  وت  كاخ  اهنت  هن 

دروخ ناوت  ینیریش  هب  ای  یبرچ  هب  **** درز دوب  دوخ  وک  يا  هدولاپ  ناره 

مرادن ینیریش  یمان ز  زج  هک  **** مراذگ نغور  هدولاپ  نآ  نم 

رادیرخ لد  ناج و  هب  مدوب  ارت  **** رادیدپ ملاع  زا  متشگ  ات  یلب 

مدرب هدجس  ار  سک  وت  يور  زج  هن  **** مدرشف سک  يوجتسج  رد  یپ  هن 

ینارگ لد  یشک و  ندرگ  زجب  **** ینابرهم يوب  وت  رد  مدیدن 
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ندرک شیپ  رد  نارگید  يور  هب  **** ندرک شیوخ  يوزرآ  باسح 

یئاجک غراف  يا  وت  قشع و  اجک  **** یئاوه دشاب  یتوهش  نیا  قشع  هن 

دنکفا قدیب  ناوتن  وت  رب  یهاش  وت  **** دنب منک  ار  وک  دزس  یلیپ  ارم 

ریس دوش  یک  یباقع  یشکجنگ  ز  **** ریش دوش  نوچ  یلازغ  ینامهم  هب 

كاخ یکی  زا  میتسه  ود  ره  رخآ  هن  **** كاشاخ وت  شیپ  نم  يورس و  رگ  وت 

رمجم رب  دوع  دنپس و 
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ناد یکی  رتسکاخ  دود و  روخب و  **** ناد یکی 

دوس دنک  یک  نالیپ  ياپ  رد  سگم  **** دوس کمن  ار  ناخ  نیا  دیاب  یبابک 

دزوسن ار  تگید  هک  دشاب  نآ  شوخ  **** دزورفیم شوخ  یشتآ  تنابز 

یهاوخ درب  ار  نتشیوخ  دارم  **** یهام ضوح  رد  يدماک  یلیس  وچ 

زیخرب هاوخ  نیشنب  هاوخ  رد  نیا  رب  **** زیهرپ درک  مهاوخ  وت  نافوط  ز 

هار کلف  رب  یباین  نوچ  دیاب  هچ  **** هام هعلق  رب  تندنکفا  دنمک 

يریگن رب  رد  ار  هام  نوسفا  هب  **** يریگن رد  ار  کلف  يزاب  بش  هب 

دیاب تفگ  ایرد  شوگ  رد  نخس  **** دیاب تفس  رگ  ار  هتفسان  رد 

تسخارف يزور  رد  متفگ  طلغ  **** تسخاش هدیشوپ  مرا  غاب  رب 

یناوج شتآ  نآ  مان  شتآ  وت  **** یناگدنز بآ  مان  مبآ  نم 

دتفا ملاع  رد  اه  هنتف  ناشیا  زک  **** دتفا مه  رد  شتآ  بآ و  مهاوخن 

سب دوب  سب  ار  وا  نم  زک  مدرگن  **** سکنآ درگ  مشاب  هدنز  ات  را  هب 

يراک تسین  نیریش  دهش  اب  ارت  **** يراکش نکیم  رکش  اب  مه  ورب 

دیاخب شدرخ  وا  هک  نادند  رگم  **** دیاشن ار  سک  بل  یسوب  رکش 

تسا زیخ  هناخ  ار  شبل  ینیریش  هک  **** تسا زیت  رازاب  ار  هسوب  نیریش  هب 

فاب بصق  دتفا  رود  باصق  زا  هک  **** فال نزم  نیدنچ  رکش  زا  نیریش  هب 

گنس یکی  دزادنا  مشیربا  یکی  **** گنهرف يور  زا  قینجنم  دشاب  ود 

سب نکش  رکش  دوب  نیریش  بل  **** سک ینیریش  دنکشن  رکش  هب 

شیوخ رکشلگ  یتخاس  رکش  ز  **** شیب نیا  زا  دوب  يراوگان  رگ  ارت 

یهام دیص  ای  نک  هام  راکش  **** یهاوخ زین  نیریش  یهاوخ و  رکش 
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تسمادک یناد  رکش  يوک  رس  **** تسمامت تنیریش  رصق  ياوه 

شیوخ ندیراخ  رسب  مزادرپن  **** شیوخ ندیراب  رگج  نوخ  زا  نم 

نم زا  رت  کباچ  بلط  يراتسرپ  **** نم زا  رگید  یتسرپ  هش  دیاین 

دور دلسگن  رگ  ینز  یم  شوخ  اون  **** دوردب دای  نیا  داب  هک  نم  دایب 

ناریبد تدنسیون  ات  وگیم  وت  **** ناریسا اب  یئوگ  دنچ  يدنت  هب 

نداد مد  هب  **** يراد دازآ  یلد  ندروخ  مغ  ز 
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يراد دابرپ  يرس 

رغال شیم  نوچ  ندش  هبرف  مد  هب  **** رغاس هب  ندروخ  نوخ  وت  اب  دیاب  هچ 

راک دنک  وکین  وک  تسه  یئادخ  **** راذگب تشگ  دب  نم  راک  رگ  وت  ز 

يدانم رب  يدانم  مزیگنا  رب  **** يداو هناریو  نیا  رد  مه  منیشن 

زیر رکش  وا  درک  اجک  اجنیا  سورع  **** زیورپ درک  يزاب  هچ  نیریش  اب  هک 

مداتفوا مان  زا  مه  خرن و  زا  مه  **** مداتفوا ماد  رد  هک  هر  کی  نآ  سب 

هتسب داب  ناگنن  مان و  یب  رد  **** هتسکش ممان  اهمان  رد  دش  وچ 

دشاب هتسب  رد  وا  هک  هب  هنیزخ  **** دشاب هتسر  مبیقر  نتسب  رد  ز 

تسنآ زا  يدنقرمس  مرصق  رد  **** تسناهج رد  اهرمس  نم  دنق  ز 

تسب نسر  وسیگ  زا  وت  رب  مناوت  **** تسد متسین  نداشگ  ردرب  رگا 

مرآ تماب  رب  نسر  نوچ  فلز  هب  **** مرآ تماج  رد  یم  وچ  دیاب  مرگ 

تسا دوس  هچ  یناد  یمن  يزاب  نسر  **** تسا دوبر  تیاپ  نسر  زا  داب  یلو 

تغارچ رد  دوخ  نغور  مزوسن  **** تغادب مدید  نم  هچناک  هب  نامه 

متفر هک  شوخ  تزور  داب و  شوخ  تبش  **** متفگ زاب  نوچ  لد  نوخ  شوج  ز 

تسار ار  قرف  تفرگ و  جک  ار  نیبج  **** تساخرب ياج  زا  ورس  وچ  نیا و  تفگب 

شدنق ياهبلاق  دش ز  رپ  ناهج  **** شدنرپ فرط  زا  دناشفا و  دنرپ 

تسب یم  فلز  داشگ و  یم  نادخن  ز  **** تسد دوب  ار  نابوخ  هک  نییآ  نادب 

اراکشآ درک  یمه  ندیشوپ  هب  **** اراخ زخ و  رد  ار  شیوخ  لامج 

شوگانب رب  قیاقش  دز  یم  یهگ  **** شوپ بصق  ار  نیرسن  درک  یم  یهگ 

دوسیم کشم  هم  رب  تسب و  یم  هرگ  **** دوب یم  هتفشآ  دنب  قرف  رب  یهگ 
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دشیم ریشمش  رس  رب  شیاپ  هک  **** دشیم رید  ندرک  تسار  رویز  هب 

لاح نایریجنز  رب  درک  وکین  هن  **** لاخلخ ریجنز  ندرک  وکین  ز 

جاتحم هتشگ  هش  رمک  جات و  نادب  **** جات هگ  درک و  یم  رمک  هگ  وسیگ  ز 

هاش ندرگ  رب  هتخادنا  دنمک  **** هام ندرگ  رب  شنتسب  قیاقش 

يزپاولح نآ  رد 
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مرگ شتآ  دزوسب  ار  اولح  هک  **** مرن یشتآ  درک 

یئوربوخ زا  يوربوخ  نآ  درکب  **** یئوکن زا  تسیاب  هچنآ  تفه  ره  وچ 

یلاخ درک  ار  نامسآ  دیشروخ  ز  **** یلاح درک  هش  رب  تشپ  یخوش  هب 

داد یم  بامیس  ار  قاس  شنیرس  **** داد یم  بات  شفلز  هک  شچیپ  نآ  رد 

تشک یم  دید  یم  ار  هک  ره  یعفا  وچ  **** تشپ سپ  زا  راو  نسر  يوسیگ  هب 

يزاب درک  یم  نسر  نیگشم  نادب  **** يزاس قوط  رد  شندرگ  نیرولب 

درب یمه  دوخ  اب  شندرگ  رد  نسر  **** درم یمه  ندرگ  نآ  قشع  زک  یلد 

مارالد دش  نوچ  دش  مارآ  هاش  ز  **** ماب هشوگ  زا  تشذگ  یئانعر  هب 

دنبلد يانعر  نآ  دمآ  زاب  ات  هک  **** دنگوس شیوخ  ناج  هب  شداد  یسب 

تخیگنارب شتآ  ناهج  زا  بآ  نادب  **** تخیر یمه  سگرن  زا  ولول  تسشن و 

ندومن دیاب  نوسف  زا  چنآ  دومن  **** ندوبر دیاش  لد  هک  ناتسد  رهب 

تسچ هقوشعم  زا  دیآ  تسچ  بجع  **** تسس دنک  ار  قشاع  هک  یئاهلمع 

ار نیریش  ورسخ  نداد  خساپ  شخب 74 - 

يزاب ریشمش  نآ  زا  دنکفب  رپس  **** يزاین نآ  زان  دید  نوچ  کلم 

درک ناوت  نوچ  تیاکش  نانیریش  ز  **** درک ناهن  ینیریش  هب  ار  تیاکش 

مغاب سواط  نشلگ و  يامه  **** مغارچ مشچ و  ياک  تفگ  نیریش  هب 

يریگ تسد  مه  ینکفا  ياپ  زا  مه  **** يریرس ار  مجات  جات و  ار  مرس 

وت زا  يرایشه  مه  یتسم و  وت  ز  **** وت زا  يرادلد  وت و  ربلد  ارم 

تخت منز  اجناک  وت  هب ز  یجات  هن  **** تخر مشک  اجناک  یئوت  زج  مرادن 

یتفرگ يراب  ارچ  منوخ  یپ  **** یتفرگ يرازآ  نم  زک  متفرگ 
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مرادب یتخل  شکم  يدوز  نیدب  **** مرانک رد  ییآ  هک  يرید  نیدب 

دوز نتشاک  دیاب  رید  نتشک  هک  **** دورمن هب  ناقهد  نخس  نیا  تفگ  وکن 

کنیا ود  ره  نابرق  دیع و  یناوت  **** کنیا ود  ره  ناج  ای  رذع  یهاوخ  هچ 

تزان تفر  دح  زا  هک  نک  شزاون  **** تزاین درآ  راب  هک  يزان  نکم 

نکشم شیوخ  فلز  وچ  ار  مطاشن  **** نکشم شیب  ار  ملد  يدیمون  هب 

تفر دح  زا  مغ 
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تسین یسب  يراوخمغ  وت  رد  یئوت و  **** تسین یسک  مراوخمغ  و 

تفگ ناوت  نالاح  مه  نالاس و  مهب  **** تفج دوش  نالان  لد  اب  ناک  یمغ 

زاس اب  زاس  دزاسن  رد  فلاخم  **** زار نالد  غراف  اب  تفگ  دیاشن 

ار سفن  کی  نیا  رآرب  یناسآ  هب  **** ار سرج  نیا  رابرس  زا  ریگ  ورف 

دوب یسک  ابرا  میقم  ام  اب  دوب  **** دوب یسب  وت  نوچ  نم و  نوچ  ار  ناهج 

تسرید تسا  رید  ات  هک  یتسدناوخن  **** تسریز الاب و  وک  هزاورد  نیزا 

مبیکش دش  دح  زا  هک  نک  شزاون  **** مبیرف لد  يا  تسا  سب  لد  بیرف 

تسا تقو  هک  ار  مرامخ  ناشنب  رس  ز  **** تسا تقو  هکار  مراک  تسود  يا  زاسب 

نداهن او  یقاطن  اب  یقاط  هب  **** نداشگان وربا  قاط  نیا  تسا  سب 

نتسکش لپ  رب  نایلوم  يوج  هب  **** نتسب روفغف  رب  راخرفرد 

يداش تقو  دمآ  هک  مغ  نک  اهر  **** يداهن دوخ  رب  ارچ  ملاع  مغ 

تسباتفآ زورما  هک  نک  يداش  وت  **** تسباوص ندروخ  مغ  ربا  زور  هب 

يزاب دنچ  هتفرگ  اب  هتفرگ  **** يزاس دنچ  هتسکش  رب  نوخیبش 

گنج دروآ  شیپ  یتشآ  تقو  هک  **** گنهرف هن  ار  سکنآ  دشاب  شناد  هن 

ياج نایم  رد  ار  یتشآ  دنامب  **** ياپ دهن  یگنج  رد  هک  يدنمدرخ 

زیت يوش  یک  ات  وش  هزات  ینامز  **** زیگنارب یگنر  یتشآ  گنج  نیا  رد 

زور مه  مشچ و  مه  دوش  نشور  ات  هک  **** زورفارب سلجم  ناتسود  يور  هب 

منیتسآ رد  کسخ  راخ و  هنم  **** منیچ هویم  ات  مدمآ  ناتسب  هب 

ماداب هاگ  یئاشگ  رکش  یهگ  **** ماردپ ناتسب  نیا  رد  بل  مشچ و  ز 

ناتسپ جنران  بغبغ و  جنرت  **** ناتسب زیخ و  وک  ارم  ناتسب  نیا  رد 
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دنبرد راکیپ  رد  نیا  تسا  گنج  هن  **** دنچ ات  هنعط  ریت  مشخ و  نانس 

یگنلپ يوخ  ناددرب  نک  اهر  **** یگنج رهب  زن  نیرس  وهآ  يا  وت 

زادنیم ار  دوخ  هدروآ  دورف  **** زان نیا  ربک و  نیا  رس  زا  يآ  دورف 

نینزان تکبک  هچ  را  شیدنا  رد 
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تسا نیمک  رد  یهاش  ینیهاش و  هک  **** تسا

یتفا متسد  رد  مه  یئآ و  تسد  هب  **** یتفا متسپ  رانک  رد  رخآ  مه 

تلایخ بش  ره  دنک  یم  نم  اب  هک  **** تلاخ فلز و  اب  منک  يزاب  نامه 

هداتسیا تخب  نوچ  هدنامرد  نیدب  **** هداتفوا راک  نیاک  هداتفا  راک  هچ 

يراد هنیرید  تبحص  قح  هن  **** يراد هنیس  رد  یتقفش  يوب  هن 

باتشم تسود  يا  دیشک  رب  دناوت  **** بآ زا  سک  ره  ار  نتشیوخ  میلگ 

نتشگزاب رد  دش  کیدزن  مهر  **** نتشگ زاسمد  زا  منیب  ترود  وچ 

نک رتکیدزن  ار  کیدزن  هر  **** نک رگد  ار  مباسح  یهاوخ  رگا 

یلاخ هناخ  نک  رهگ  رپ  هنیزخ  **** یلاله يوربا  ياشگب ز  هرگ 

شیپ رد  هار  مریگ  داب  كرابم  **** شیوخ هناخ  رد  میراک  یهاوخن 

زاس ندز  مناد  مدز  لواک  نانچ  **** زاب ندش  مناد  مدماک  هر  نادب 

تسم موش  رگید  یقاس  دای  هب  **** تسد مشک  یشومارف  يوراد  هب 

ماک منک  نیریش  رگد  ياولح  هب  **** ماج منک  نیشون  رگد  بالج  هب 

رابرکش مرآ  گنچ  هب  یمان  رکش  **** راب رگد  مرادرب  رهم  نیریش  ز 

شوگ منک  رگ  نیریش  ياهیخلت  ز  **** شون منک  یم  وا  اب  خلت  دیبن 

تسا زارد  لزنم  دش  هاتوک  نخس  **** تسا زاس  هراچ  نتشگ  زاب  رد  ملد 

ار ورسخ  نیریش  نداد  خساپ  شخب 75 - 

خساپ داد  داد و  هسوب  ار  نیمز  **** خلخ نابوخ  هسمش  تمدخ  هب 

شاب نارقبحاص  یتلود  بحاص  هب  **** شاب نارماک  ارایرهش  میاد  هک 

رود تتلود  زا  مخز  مشچ  رابغ  **** رون ار  میلقا  تفه  وت  یب  ادابم 
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داباقب یهاش  رد  لاس  ترازه  **** داباور یهاش  زا  تجاح  ترازه 

شوغآ رد  تداب  منم  دوخ  سکنآ  رگ  **** شون دنک  تدای  رب  هداب  وک  یسک 

ندناوخ هناسفا  يا  هدناوخ  نوسفا  رب  **** ندناشف نوگ  رکش  رهز  نیا  تسا  سب 

نتفگ زیگناداب  ياه  تیاکح  **** نتفگ زیمآ  نوسف  ياه  نخس 

نیریش رصق  رب  یتنم  نداهن  **** نیرز رتچ  اب  ندمآ  ریجخن  هب 

يدنخشیر يدنمتسم  رب  ندز  **** يدنزگ ار  یهاشداپ  دشابن 

ندرک ریجخن  یئوهآ  ریفوت  هب  **** ندرک ریفوت  یگس  ردنا  دیص  هب 

تسد رس  رب  میاین  یتسدرس  هب  **** تسکشن كاخ  مرهم  هک  یجنگ  نم  وچ 

وت

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 430 

http://www.ghaemiyeh.com


یناوخ رایسب  اهناسفا  نیزو  **** یناد رایسب  اه  هچیزاب  نیز 

دریگنرب نکیل  دیب  درآ  لگ  **** دریگن رد  نم  اب  هک  دش  نآ  فالخ 

منادن تناهنپ  زار  ایرد  وچ  **** منادن تنایاپ  هک  يدور  نآ  وت 

تسنابز رب  دیآ  لد  رد  مچنآ  ره  **** تسنایع مباک  ما  هچیناخ  نآ  نم 

دراد هنیس  رد  فدص  نوچ  نادند  هک  **** دراد هنیک  ایرد  وچ  لد  رد  یسک 

؟ مار دوش  ینیریش  یبرچ و  نیزک  ****؟ ماب نیا  رب  نیریش  دش  برچ  یفیرح 

مشورف یم  رکش  دهش و  دوخ  نم  هک  **** مشوین نوچ  ار  تیراتفگ  رکش 

چیه رگج  زوس  زج  يزوسرگج و  **** چیه رگد  منیب  یم  زیت  ینابز 

یئوگ تخس  اما  هتخس  یئوگن  **** یئوگ تخت  جات و  یک ز  ات  نخس 

تسیئاهدژا راغ  نیرد  ار  سک  ره  هک  **** تسیئار خلت  نتفگ  خلت  ار  نخس 

مجنرن نم  ات  وگم  هدیجنسن  **** مجنسن ات  میوگن  وت  اب  نخس 

ریشمش وت  مرادرب  هنییآ  نم  هک  **** رید دتفوا  رید  اهراک  رارق 

يوم یکی  دشاب  دب  کین و  نایم  **** يور یسب  دراد  دب  کین و  رد  نخس 

دنیبب سپ  زا  شیپ  غاز  مشچ  هک  **** دنیشن لدشوخ  یسک  لمحم  نیرد 

راهنز گنس  هنیگبآ  رب  نزم  **** راهنز گنن  مان و  تسگنس  رس و 

تسم نخس  مه  یتسم  وت  مه  انامه  **** تسد رس  زا  یئوگ  دنچ  ات  نخس 

تسا دنلب  دیآ  يرثلا  تحت  زا  رگ  **** تسا دنمشوه  غامد  زا  ناک  نخس 

دیوگن دب  دیوگن  دب  زج  رگا  **** دیوگن دوخیب  نخس  نوچ  وگنخس 

دشاب راب  ار  نارخ  نتفگ  رپ  هک  **** دشاب رایعم  اب  هک  دیاب  نخس 

ار یهگ  رگشل  یبرطم  دیوگن  **** ار یهر  یئوگ  یم  هک  دص  نیز  یکی 
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ندینش کی  کی  نم  نتفگ ز  وت  ز  **** ندیشک رس  درد  هب  يدرگ  رگا 

ماک نینچ  دص  یناوت  ندروآرب  **** ماغیپ هدیشوپ  کی  هب  دیاب  ترگ 

يراد مشچ  یسورع  ملاع  زا  سپ  **** يراصح يدرک  نم  وچ  ار  یسورع 

مشوگ دیراورم  هب  يزاب  نکم  **** مشوپ دیراورم  کشا  رد  نیبب 

تسنوخ رپ ز  ما  هنیربنع  دقع  هک  **** تسنوچ هک  نیب  منیربنع  هآ  هب 

ران نوچ  بل 
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تسا رب  دزد  ناتسب  زار  مران  هک  **** تسا درخ  هچ  نیب  مناد 

گنت یلد  دراد  مبل  بانع  هک  **** گنس ینز  متسد  قدنف  رب  رگم 

يراگزیهرپ نیا  مداب  كرابم  **** يرامع رد  اما  میور  كرابم 

زیت هنشد  دراد  هزمغ  ره  رد  هک  **** زیهرپب ممشچ  زا  یخاتسگ  نکم 

تسا هتفخ  ریق  نوچ  هیس  يرام  وا  رب  **** تسا هتفهن  مفلز  رد  هک  یئوم  نآ  ره 

دریگن رد  شتآ  خی  لیدنق  هب  **** دریگن رد  شوخ  مد  نم  اب  ارت 

متفین هر  زا  راکش  نیا  صرح  هب  **** متفین هچ  رد  نسر  نیا  عمط  هب 

هآ زا  نتسب  دیابب  یگنز  ورد  **** هار زا  ددرگ  یم  مگ  رایسب  تلد 

یناغف دراد  یم  ساپ  رهب  ز  **** یناوراک ره  رد  گنز  ینیبن 

گنز ولگ  رد  یغرم  چیه  ددنبن  **** گنهابش دران  ناوراک  ات  رحس 

داتفا قلبا  رب  يدز  یم  مهدا  رب  **** داتفا قلطم  تا  همخز  هک  ینار  طلغ 

يدنام زاب  لباب  هب  هر  دش  طلغ  **** يدناود یم  تبینج  ناتسودنه  هب 

یتسب هلال  يدومن  تبغر  لگ  هب  **** یتسشن طش  رد  يدش  یم  ایرد  هب 

يدرک زاب  رکش  هب  هزور  یلو  **** يدرک زاس  نیریش  يوراد  ناج  هب 

؟ راک تنم  اب  هگنآ  راک و  نیا  ارت  ****؟ رای تنم  زج  هگنآ  رای و  نم  ارت 

يراز رایسب  نیا  زا  شیپ  يدرک  هک  **** يراوخ راوخمغ  نیا  رب  نیدنچ  نکم 

ار يا  هدناماو  یهد  رد  نک  اهر  **** ار يا  هدنار  هد  نک  شومرف  ورب 

هدیرورپ همقل  هب  هنامیتی  **** هدیدن ردام  ردپ  يدنزرف  وچ 

یهام هب  يروم  درذگن  اجنآ  هک  **** یهاگ هلوغیب  رد  هدنام  یلوغ  وچ 

هناشن ار  تمالم  ریت  هدش  **** هنامز رد  هدیدن  یماک  وت  ز 
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روگ دوش  ات  هنورب  یگنس  رگد  **** روز یب  راز و  نک  اهر  مگنس  نیا  رد 

گنن رب  گنن  دشاب  هچرگ  دشوپب  **** گنس رب  گنس  الاب  ریز و  دشاب  وچ 

زور نیلوا  زیدبش  مداتفا ز  هک  **** زوسلد رادلد  يا  مرادنپ  نامه 

رادرب راخ  هر  زا  سب  یناشفا  لگ  **** رادرب راب  نم  زا  نک  يدرمناوج 

دنچ نتخیر  نادکمن  ندروخ  کمن  **** دنچ نتخیگنا  رابغ  ندناشفا  لگ 

سب
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متشگ هراوآ  شیوخ  نام  ناخ و  ز  **** متشگ هراچیب  وت  رهب  زک  نآ 

دورهش هب  يدرک  اهر  ار  نیریش  هک  **** دوردب درک  يداش  زور  نآ  ارم 

( نیاک رودقملا   ) ندرک دیاش  هچ  **** نیادم رهش  هک و  نیکسم  نم 

يدنمتسم نم  نوچ  دزیخرب ز  هچ  **** يدنلب رس  دیاب  وت  لثم  ارت 

دیاشگ ینوخ  وا  زک  نز  اجنآ  گر  **** دیآرب یبآ  وا  زک  نک  اجنآ  هچ 

يداهن ون  ساسا  نونکاک  رگم  **** يداد داب  رب  یتسود  يانب 

دیازف یمرگ  اجک  ددرگ  نهک  **** دیاین یمرگ  وا  زک  ون  میلگ 

تسار دوش  یک  ددرگ  ریپ  کشخ و  وچ  **** تساخرب ژوک  یناوج  زک  یتخرد 

يدومن يدناودخ  يدرک  مرک  **** يدوب هجنر  یتشادرب و  مدق 

تسین نتخادرپ  او  هرجح  دیما  **** تسین نتخاس  رد  بش  بشما  کیلو 

تسا مامتان  اولح  بابسا  زونه  **** تسماخ گید  رد  ابریز  نیا  زونه 

ینامهیم ناوتن  درک  ناتسم  هب  **** ینارمکح زا  درگزاب  بشما  وت 

رابرگد نامهم  تندناوخ  مناوت  **** راک نیا  هتخپ  ددرگ  هک  دیآ  تقو  وچ 

تسا دیلک  یتقو  ار  جنگ  ره  رد  **** تسا دیدپ  يزیچ  ره  تقو  ملاع  هب 

دناشف رس  یناشفرپ  ياجب  **** دناوخ تقو  یب  نوچ  غرم  ینیبن 

ار نیریش  ورسخ  خساپ  شخب 76 - 

زان نآ  ندرک  دهاوخن  نوریب  رس  ز  **** زانط قوشعم  ناک  دید  ورسخ  وچ 

دوس دنک  یک  لباب  هب  ندرب  نوسف  **** دومآ رب  شهاوخ  اب  دنچ  ینوسف 

مناور عمش  هدید و  غارچ  **** مناج دوصقم  ياک  تفگ  هبالب 

یناگدنز ار  ناج  ناج و  ار  ملد  **** یناوج ار  متخب  تخب و  ار  مرس 
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برچ مرس  نکیم  یهت  يوتسب  هب  **** برح ینک  یک  ات  ملد  اب  نودرگ  وچ 

نکیم دازآ  يا  هدرم  كرابم  **** نکیم داش  ار  یقشاع  هوشع  هب 

یئوگ دنچ  ات  نم  بیع  ناسنیدب  **** یئوخ دنت  رد  دوخ  بیع  ینیبن 

شیپ ناسک  بیع  دشک  هنوگ  دص  هب  **** شیوخ يروک  دنیبن  وک  يروک  وچ 

نکفیم نوخ  رد  میدنکفا  كاخ  هب  **** نکفیم نوریب  اهگنس  نیا  لعل  ز 

يراد رامیت  یهز  هللا  كافع  **** يراوخ رامیت  زا  يدرک  مکاله 

شتآ وچ  يرهم  خی  ز  **** بامیس وچ  دزیر  یم  فرب  دمآ  بش 
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باترب يور 

دریگ بآ  فرب  نیا  هک  ازور  ادب  **** دریگ بات  مفرب  بشماک ز  نکم 

راو کلف  مسوب  ترد  كاخ  ات  هک  **** راب هدب  مشیوخ  رد  رب  بشما  کی 

منیب وت  رد  هگناو  هدید  مزودب  **** منیشن تشیپ  بدا  يوناز  هب 

وت هناخ  رد  دوخ  مشچ  دزود  هک  **** وت هناشاک  رد  تسار  سکنآ  هر 

شیوخ نزور  رب  وا  مشچ  یبای  هک  **** شیوخ نمشد  زج  ار  تسود  نآ  نادم 

تلام هاج و  ردنا  یشیب  دهاوخ  هک  **** تلالح دشاب  یتسود  سکنآ  رب 

كاخ شتبحص  دزرن  هک  هد  شکاخ  هب  **** كاندسح وت  رب  دوب  وک  یقیفر 

رد رب  هقلح  نوچ  نیزا  شیب  مرادم  **** رت ارم  قلح  نوخ  هب  اناج  نکم 

تسباذع خزود  رد  نیا و  تسا  تشهب  **** تسباوصان ناو  یهدیم  مباذع 

هدیدن سک  شتشهب  غاب  زج  هب  **** هدیسر يراد  يا  هویم  یتشهب 

رب نکم  عیاض  ار  هویم  تخرد  **** رد نک  زاب  ار  دوخ  رصق  تشهب 

ناویح بآ  رب  بل  هنشت  ردنکس  **** ناوخ رب  هن  يراوخبطر  ناوخ  رب  بطر 

دنبرد هنیرید  تمدخ  رد  رمک  **** دنبرد هنیک  هار  ياشگب و  مرد 

نداد راب  بشما  کی  ار  یبیرغ  **** نداشگ رد  دشابن  نکمم  رگ  و 

دیشروخ تسین  عقرب  دنمتجاح  هک  **** دیشمج بارحم  زا  عقرب  نکفارب 

يدرب وت  مشوج  رس  هک  مشوج  ربب  **** يدرب وت  مشوه  مدش  هتفشآ  رگ 

تسه ارت  ربنع  مه  توقای و  مه  هک  **** تسد رب  درک  یناد  وت  مه  حرفم 

؟ روبنز شین  نوچ  یشک  نم  رد  نابز  ****؟ رود نم  يراد ز  نیبگنا  نوچ  یبل 

یتشپ راخ  دیاین  مقاق  زا  هک  **** یتشرد یمرن  همه  نیا  اب  نکم 
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مدرگ زاس  ترشع  وت  رادید  هب  **** مدرگ زاب  شوخلد  وت  زک  نک  نانچ 

مراد دونشخ  لد  وت  رادید  هب  **** مراد دولآرابغ  هچ  رگ  مدق 

تساوخ نآ  رذع  یناوت  يراوشد  هب  **** تسار تلد  دش  دهاوخن  نم  رب  رگ  و 

يراس گنس  رد  شکم  شداهرف  وچ  **** يراب گنس  ورسخ  قرف  رب  نکم 

گنهآ دراد  دوخ  رس  رازآ  هب  **** گنس نامسآ  رب  وا  دزادناک  یسک 

نوخ ینکرس  تسکش 
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دتفا ندرگ  رب  ناندرگ  يافق  **** دتفا نت  رب 

نازاب هرهم  نوچ  نکم  يزاب  نم  هب  **** نازاونلد نوچ  نک  رهم  رب  رذگ 

دشاب تسد  ناز  دش  تسد  زک  ره  هن  **** دشاب تسم  یبای  هک  قشاع  ره  هن 

یگنر ود  نیز  تداهد  هبوت  ادخ  **** یگنج هب  هگ  حلص و  هب  نم  اب  یهگ 

یهام رام و  یهام  رام  دوبن  هک  **** یهایس ای  تقیقح  نک  يدیپس 

تسا نینچ  ناقوشعم  نییاک  رگم  **** تسا نیک  هچ  نیاک  منادن  وخدب  يدش 

شوج منک  ادیپ  رتشیب  ایرد  وچ  **** شوماخ هک  یناجنر  شیب  ات  ارم 

بات نسر  درگاش  وچ  رتسپ  يوش  **** باتشب هک  میوگ  رت  شیپ  ات  ارت 

گنس هن  تسا و  دالوپ  هن  لد  نیا  تسلد  **** گنت لد  رب  تحارج  نیدنچ  نزم 

تسود يا  یماک  نمشد  تسیراک  دب  هک  **** تسوکین هن  يدرک  منمشد  ماک  هب 

تسار نم  راک  رد  یجک  نیدنچ  نکم  **** تسار نم  راتفگ  نوچ  هدعو  کی  هدب 

اراکشآ زاسیم  زوسیم و  ناهن  **** ار ام  زاونب  نانمشد  مغر  هب 

روش دوش  نوچ  ددرگ  خلت  نیریش  هک  **** روز نکم  نیدنچ  نتخیگنا  روش  هب 

تسراگزاس یبرچ  هب  ینیریش  هک  **** تسرای تینیریش  هک  یبرچ  نکب 

بآ یب  ربا  نوچ  متفای  تنونک  **** باتهم وچ  متسج  یم  ربا  رد  ارت 

يدوب هدنزوس  يدمآ  تسد  رد  وچ  **** يدوب هدنزورفا  ملاع  یغارچ 

شتآ يدوب  دوخ  يدمآ  کیدزن  وچ  **** شکلد خرس و  ترود  مدید ز  یلگ 

دشاب گنس  ددرگ  تخس  نوچ  نیمز  **** دشاب گنج  هتشذگ  دح  زا  باتع 

تشگنا هد  یتسد  زا  دیور  ناسکی  هن  **** تشپ مه  مخز  اب  دوب  یغیت  ره  هن 

مدرگ زاسمد  یسک  اب  وت  زا  هب  **** مدرگ زاب  اجنیا  زک  نم  مناوت 
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مراد هنیرید  تبحص  رب  رظن  **** مرازگ یم  تمدخ  قح  نکیلو 

ار ورسخ  نیریش  نداد  خساپ  شخب 77 - 

ار بطر  نیریش  دروآ  تفگ  رد  هک  **** ار بل  زاب  نیریش  داد  تزاجا 

تخیر یم  دیراورم  تسب و  یم  رهگ  **** تخیگنارب ؤلؤل  كرات  زا  قیقع 

تخت مه  جات و  مه  هتسارآ  وت  هب  **** تخبناوج هاش  ياک  تفگ  نیتسخن 

داب ياپ  ار  ملع  **** تسویپ هاوخدب  رب  وت  يورین  هب 
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تسد ار  غیت  و 

تسس نامک  ار  نودرگ  وت  يوزاب  هب  **** تسچ ابق  ار  تلود  وت  يالاب  هب 

يراگزور تشپ  ناویتشپ  هک  **** يرای تخب  زا  داب  تخب  ترای  ز 

شکرس رالاس  یک  تفگ  ورسخ  هب  **** شتآ هوک  نوچ  دش  دنت  هگنآ  سپ 

يزاجم دشاب  یندرک  فلکت  **** يزابقشع ار  هش  هک  ور  یهاش  وت 

سب ناهج  رد  دشاب  شیقوشعم  هک  **** سکنآ راک  زج  یقشاع  دشابن 

دای ار  هدرم  یبیرغ  نک  یکین  هب  **** داهرف قشع  رد  ارم  هنعط  نزم 

یناهج نآ  دوب  يا  هدناوخ  ردارب  **** ینابرهم نآ  اب  داهرف  ارم 

هدینش يزاوآ  زج  نیریش  زا  هن  **** هدید زیت  رد  نم  هب  تعاسکی  هن 

شزوس دوب  نیریش  خلت  دوع  وچ  **** شزور درک  نیریش  هک  یخلت  نادب 

زورکی وت  زا  یمایپ  مدینشن  هک  **** زوسلد مرزآ  رازه  مدید  وا  زا 

راب دروان  زگره  هک  يورس  زا  هب  **** راخ نآ  رب  دشاب  لگ  هک  يراخ  ارم 

منوخ هب  نتسب  رمک  نیرز  زا  هب  **** منوتس ندرک  رس  ریز  نهآ  ز 

دنزادگ متسد  رد  هک  یمیس  زا  هب  **** دنزاس هنیتسد  ارم  يو  زک  یسم 

دزوسب ار  متخر  هک  یعمش  زا  هب  **** دزورفرب ار  مبش  وک  یغارچ 

رس رب  گنس  میاد  هوک  نوچ  منم  **** رب رد  گنس  ایرد  وچ  قشاع  دوب 

گنت ناتسود  زا  تسد  يداش و  زا  لد  **** گنس نیرد  نهآ  نوچ  هدنام  نادنز  هب 

یتسم تسا  بعص  یگناوید  اب  هک  **** یتسد گنت  ار  لدگنت  ادابم 

تسم هناوید  زا  دیان  یفیرح  **** تسه یگناوید  مراد و  یتسم  وچ 

میاشن ار  ناریگ  فرح  تسد  هک  **** میاس تسد  فرح  هب  شک  رد  ملق 
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يدادماب یگرب  درب  تغاب  ز  **** يداب دنت  دماک  راگنا  نامه 

درگرب ریگرب و  نتشیوخ  تخر  وت  **** درک ردب  رد  تنحم  بالیس  ارم 

زیرگب ریگ و  تربع  نیب و  نم  رد  وت  **** زیت شتآ  رد  ما  هدنام  کنیا  نم 

دیاش تسا  درس  رگا  ام  ياوه  **** دیامن یم  يزیب  روفاک  اوه 

رادرب زیگناروش  نیریش  زا  لد  **** راب کمن  دش  یتخب  روش  زا  ربا  وچ 

يراد اوه 
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شابور زور  روخ  هرج  زاب  وچ  **** شافخ وچ  ار  بش  نکم 

يدید هک  اهینابرهم  نآ  تشذگ  **** يدینش نم  زک  اه  هناسفا  نآ  دش 

تسا دنامن  وج  ینادن  يزات  رگ  و  **** تسا دنامن  ون  راعش  ناز  يریعش 

منادن يزانط  يراک و  نکش  **** منادن يزات  نم  هک  مکرت  نآ  هن 

دمآ نم  يوسیگ  راک  دوخ  نکش  **** دمآ نم  يوک  هگزنط  ار  کلف 

دریگن رد  دشاب  حبص  رگ  تمد  **** دریگن رپ  دشاب  غرم  رگ  تلد 

رخ سب  یسیع و  نامه  ینامه و  **** رب زا  يراد  فسوی  باوخ  دص  رگا 

غیت ینزیم  یتسد  ود  نونکا  حبص  وچ  **** غیم نوچ  هبرح  کی  يدز  یم  هگنآ  رگ 

يدیرخ نیبوز  یتخورفب  ربت  **** يدیزگرب یئایک  ملید  يدب 

یجنگن رد  یئوم  هک  یئوم  رگا  **** یجنگن رد  یئور  چیه  زک  ورب 

شیوخ يزور  زا  شیب  دروخ  دیاشن  **** شیوخ يزودنا  بسک  قرز  روز و  هب 

شوماخ هک  ینعی  ار  هوشع  نک  بدا  **** شورخم جنر  یب  نز  هنیس  رب  هرگ 

يراوخ رادرم  ناسکرک  نوچ  نکم  **** يراکش نازاب  وچ  روخ  یلالح 

تسد زا  مرآ  نیریش  ياهیزاب  هک  **** تسویپ دنناوخ  نادب  نیریش  ارم 

مان زا  مراد  رتشوخ  شیع  ار  یکی  **** ماج زا  منایرگ  رت  خلت  ار  یکی 

تسکان خلت  دوخ  وا  هک  هب  نآ  بالگ  **** تسکاب هچ  یخلت  منک  رگ  مبالگ 

تسم اهلاس  ینامب  میوب  زا  هک  **** تسد زا  مراذگب  ملتاق  يذیبن 

دیاش تسا  خلت  نم  راتفگ  رگا  **** دیآ رب  ینیریش  هب  نم  مان  وچ 

زغم اب  زوج  هب  ناوختسا  اب  بطر  **** زغن مهب  دشاب  اجک  ینیریش  ود 

تسا یتشرد  ریز  رد  هک  یمرن  اسب  **** تسا یتشپ  راخزن  مندرک  یتشرد 
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رایسب جنگ  یبارخ  رد  ناسنیا  زو  **** راخ رد  تسه  امرخ  گنس و  رد  رهگ 

ینوبز درآ  راب  هک  ینادنچ  هن  **** ینومنهر نک  دوخب  ار  لمحت 

درک ناوت  نوچ  يدوهج  دش  يدوهج  **** درک ناوت  نوریب  دح  ناک ز  ینوبز 

يراوس يورب  یکدوک  ره  دنک  **** يرابدرب رد  دنکفا  شوگرخ  وچ 

ندیشچ دیاب  دگل  شکشجنگ  ز  **** ندیرپ زا  دنام  زاب  نیهاش  وچ 

مه زک  رتش 
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شراهم یشوم  دشک  یشوماخ  ز  **** شراطق ددرگ  ادج 

دیامن ینادند  هک  هب  نآ  ریش  وچ  **** دیامزآ ناریش  گنج  وک  یسک 

دندرگ زاب  نادند  هب  رگیدکی  ز  **** دندرگ زاس  تشحو  هک  یتقو  ناگس 

دنمدرخ ناج  كریز و  شوه  هب  **** دنگوس دروآ  نابز  رب  هگنآ  سپ 

نشور دیشروخ  همشچ  رون  هب  **** نشلگ هزوریپ  دبنگ  ردق  هب 

تسکاخ روشنم  رد  هک  یفرح  ره  هب  **** تسکاپ سودرف  رد  هک  یشقن  ره  هب 

دریگن ار  وا  باوخ  هک  يرادیب  هب  **** دریمن زگره  وا  هگ  هدنز  نادب 

داد شرورپ  ار  ناج  هک  يدوبعم  هب  **** داد شروخ  ار  اه  نت  هک  یئاراد  هب 

یهاوخ هک  یماک  تدیانرب  نم  ز  **** یهاشداپ هچ  رگا  نیواک  یب  هک 

تفایرد هک  ار  یجنگ  دنکفا  تسد  ز  **** تفاترب يور  ورسخ  يدنت ز  نیدب 

نیریش رصق  زا  ورسخ  نتشگزاب  شخب 78 - 

درک نسر  ار  دوخ  دوخ  کشم  فان  ز  **** درگ نتخ  يوهاک  ماگنهابش 

ریگ هگمارآ  دندش  هزبس  نیا  رب  **** ریش زا  رپ  اهبل  هرب  وهآ  رازه 

هدید مشچ  وهآ  رای  باتع  **** هدیرد هفان  يوهآ  نوچ  کلم 

ناراهب ربا  نوچ  هدنراب  هدش  **** ناراب فرب و  ياه  هرطق  وس  ره  ز 

دیزادگ یم  لد  رب  زیزرا  فرب  ز  **** دیزادگ یم  لگ  نوچ  هوک  تبیه  ز 

زیدبش گنخ  هتسب  هرقن  باقن  **** زیر مرد  فرب  زا  ورسخ  ریز  هب 

یئوم تفرگن  رد  يوم  نیگشم  هب  **** یئور چیه  زو  دش  يوم  شنابز 

راک رب  هتکن  کی  دشن  تصرف  دص  هب  **** رای دنک  تمحر  ات  دیلان  یسب 

دوب رتزیرنوخ  نامز  ره  شباوج  **** دوب رتزیت  مد  ره  هچرگ  شریفن 
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تشذگب روجنر  لد  هاش  رد  نآ  زا  **** تشذگب روجید  بش  زا  یساپ  وچ 

نازیر بانوخ  سرف  رب  هدید  ز  **** نازیخ رامیب  نوچ  دنار  یم  سرف 

شیپ رد  هتفرگب  نتشیوخ  یب  یهر  **** شیر لد  اب  دشیم  هدنام  سپ  زا  رس 

زیدبش ياپ  درب  هک  نآ  تسد  هن  **** زیت ار  بسا  دنار  هکنآ  ياپ  هن 

هتسب هشوخ  لگ  رب  دیراورم  ز  **** هتسب هشوت  هر  هار  هآ  کشرس و 

هوک ای  يدمآ  رادیدپ  **** هار نیرد  رگ  خوآ  هک  ترسح  نیرد 
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هاچ ای 

هناداواج اج  نیا  متخر  يدنامب  **** هناهب ار  مگنرد  يدوب  رگم 

تسب یم  هدید  رب  هچراتسد  یهگ  **** تسد رب  تسد  يدنت  دز ز  یم  یهگ 

دیشروخ وچ  یمرگ  زا  تخوس  یم  شلد  **** دیمون هاگرکشل  يوس  دمآ  وچ 

نشور تخس  یباتهام  دمآ  رب  **** نشلگ زبس  زا  هایس  ربا  دیرد 

تسب رب  هقش  ار  یتبون  رانک  **** تسویپ خرچ  رب  یتبون  هشنهش 

درک یم  هراپ  ار  لد  هماج  ياجب  **** درک یم  هراظن  ناهج  رد  لد  زا  هن 

تشاد یمنرب  ترسح  يوناز  زا  رس  **** تشاد یمن  رس  ندومن  شیاسآ  هب 

روپاش دنام و  ورسخ  دنتفر و  همه  **** روتسد رادناج و  بجاح و  میدن و 

شاب شوخ  هک  یتسب  برط  شقن  وا  رب  **** شاقن داتسا  نآ  مد  ره  تعنص  هب 

باتهم وچ  يدیدنخب  رد  شیور  هب  **** بآ وا  نازوس  شتآ  رب  يدز 

تسنابز رد  شک  نیبم  یخلت  نیدب  **** تسنابرهم نیریش  هک  يداد  شلد 

دراد راخ  اب  رس  هک  یناد  بطر  **** دراد راکیپ  رس  نیریش  رگا 

دزیخ هچ  ارفص  زجب  ینیریش  ز  **** دزیر مشخ  نیریش  هک  ادوس  نکم 

روهشم تسه  یمرگ  هب  ینیریش  هک  **** روجنر نیریش  یمرگ  زا  جنرم 

رایسب روپاش  اب  درک  تیاکش  **** رایغا زا  دید  یلاخ  ياج  نوچ  کلم 

نم اب  زوس  ملاع  خوش  نآ  درک  هچ  **** نم اب  زورما  تفر  هچ  ات  يدید  هک 

سرت اجک  مرش و  اجک  یتفگ  نز  وچ  **** سرت ادخان  نآ  دومن  یمرش  یب  هچ 

مداتسیا ورس  نوچ  رافغتسا  هب  **** مداهن ششیپ  نوران  نوچ  هلک 

دزیم خاش  ار  نب  ورس  هرهد  هب  **** دزیم خاتسگ  نوران  رب  ربت 
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شتشگ مرن  یئور  تخس  ناز  لد  هن  **** شتشگ مرگ  شزاون  امرس  ناز  هن 

دوب رتب  شمرج  زا  شرذع  کیاکی  **** دوب ربت  ریت و  رسب  رس  شنابز 

راخ اب  راخ  دشاب  هک  دح  نیا  ات  هن  **** رای اب  رای  دیامن  يزیت  یلب 

یناج تسه  مه  دبلاک  رد  ارم  **** یناشن مراد  نم  زین  يزیت  ز 

شلاخ تسودنه  لباب  رس  رگ  و  **** شلامج دش  لباب  توراه  رگا 

ره نوسف  **** متشرس دش  خی  نوچ  هک  يدرس  سب  ز 
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متشون خی  رب  ار  ود 

تسنوچ هک  مناد  یم  هراوخمغ  نم  **** تسنوزف یئابیکش  زک  ار  شمغ 

دناد هیاسمه  ار  هیاسمه  دب  **** دناد هیاد  ار  دب  لفط  تشرس 

ینابرهم رهاظ  نیک و  هتفهن  **** یناهن دمآ  ینمشد  وا  ارم 

وا اب  شوه  دش  ادج  تفرذپن و  **** وا اب  شود  مدرکن  ناک  شهاوخ  هچ 

یهام دینشن  یلاس و  متفگب  **** یهار مسر و  ره  زا  شوخ  ياهنخس 

دیشخبن مه  یئایموم  تسکش و  **** دیشخبن مه  یئانشور  دمآ  بش 

تسین کلف  ریز  يرت  نیریش  وزو  **** تسین کمن  یب  نیریش  لصو  هچ  رگا 

دزرین يراوخرگج  ندروخ  کمن  **** دزرین يراوخ  وا  دنویپ  ارم 

تسد نتشاد  ناسیسخ  شیپ  زا  هب  **** تسپ ندش  رد  نالیپ  ياپ  ریز  هب 

یهاوخ راهنز  غزو  زک  هب  نآ  زا  **** یهام وچ  هفرغ  ندش  ردنا  بآ  هب 

راوازسان دزن  هب  تجاح  زا  هب  **** راسهک ندنک ز  رب  گنس  نخان  هب 

دبای كاخ  دیوج  كاخ  وک  یسک  **** دبای كاپ  بآ  رد  رد  سک  همه 

ناج منک  ناج  یغارچ  نغور  یب  هچ  **** ناک منک  ناک  هزیر  گنس  رد  ارچ 

یخولک رب  شغالک  دنیشنب  هک  **** یخوش هب  نداد  ناج  کلم  دیاب  هچ 

سواط سواط  رسمه  دشاب  هک  **** سومان هب  دیاب  یسک  نم  نوچ  ارم 

روفاک بآ  شتآ  رب  دز  هگنآ  سپ  **** روپاش دیسوب  ار  كاخ  نیتسخن 

ندوب زیگنارذع  تسیدرمناوج  **** ندوب زیت  دیابن  يدنت  نیا  زک 

دشاب قرف  تشحو  زان و  نایم  **** دشاب قرب  نوچ  ناقشاع  زیتس 

روهشم تسه  یمرگ  هب  ینیریش  هک  **** روذعم تسه  نیریش  تسمرگ  رگا 
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یناوختسا یب  همقل  درادن  **** یناهد امرخ  همه  دوخ  نیریش  هن 

نیریش يادوس  نکم  نوریب  رس  ز  **** نیریش يارفص  زا  ددرگ  رس  ترگ 

تشاد رکش  ریز  رد  هک  رس  نادنچ  هک  **** تشاد ربخ  ارفص  نآ  زا  نیریش  رگم 

راذگم تسد  ادوس  ارفص و  نیا  زا  **** راک رد  تسه  یشرت  ینیریش و  وچ 

يریش ریش  زو  یگس  گس  زا  کنانچ  **** يریس دوز  نابوخ  دیان ز  بجع 

تسا نینهآ  نیرز  جنگ  دیلک  **** تسا نینچ  تداع  دوب  رد  اب  هبش 

دیابب **** ندیرب ناوتن  ناوکین  زا  روج  هب 
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ندیشک ناقوشعم  زان 

يوب یب  گنریب و  دوب  یک  یسورع  **** يوخدب دنشاب  نینچ  نابوخ  همه 

راگرپ مخز  یب  دوب  طخ  نیمادک  **** راخ تمحز  یب  دوب  لگ  نیمادک 

تسمیلس شمخز  دوب  یبآ  رام  وچ  **** تسمیدق مسر  ینسوت  نابوخ  ز 

هوک نوچ  دوب  دیاب  ياج  رب  مدق  **** هودنا بالیس  زا  یهاوخ  یئاهر 

يزرین یهاک  يوش  یهوک  رگا  **** يزرلب یهاک  نوچ  داب  ره  زا  رگ 

دیآرب یماخ  زا  ربنع  يوب  هک  **** دیآرب یماکان  هب  تماک  را  هب 

ناوتن درک  يزای  تسد  هم  رب  هک  **** ناوتن درک  يزاتکرت  هم  نآ  رب 

باتهم وچ  دیآ  دورف  نزور  زا  هک  **** باتشم دنب و  ردنا  رد  رخآ  تسنز 

دنیآ رد  نزور  زا  يدنبرد  نوچ  هک  **** دنیآ رد  نف  کی  زا  نز  هام و  رگم 

تسروبص مناد  یلو  وا  تسرود  هن  **** تسرود هصغ  نیز  وا  هک  يرادنپ  هچ 

دتفا رس  رب  ار  وا  هیاس  رب  ارت  **** دتفا رد  یگنس  افج  هوک  زا  رگ 

دیآ لد  رب  ار  وا  نماد  رب  ارت  **** دیآ لصاح  تشحو  يراخ ز  رگ  و 

دیاز هچ  دوخ  ات  دوب  نتسبآ  بش  **** دیاب درک  يروبص  را  بشما  کی 

يوج یکی  رد  میاد  بآ  دنامن  **** يوخ یکی  علاط  نادواج  درادن 

يراوخ هاگ  يزیزع  دشاب  یهگ  **** يراکماک دشابن  هلاس  همه 

تخس نتشاد  ار  یتلود  دیابن  **** تخب دنک  تلود  رب  هک  يزان  رهب 

ددرگ زاب  لوا  هاگ  شدرگ  هب  **** ددرگ زاس  شدرگ  راگرپ  اجک 

ماخ هرک  اب  یگتسهآ  دنک  **** مار دنک  نسوت  وا  هک  ضیار  نآ  ره 

دناشن دهاوخ  ار  هک  ره  يورب  هک  **** دناسر یئاج  تبقاع  شربص  هب 
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هتسب راک  دیلک  دمآ  ربص  هک  **** هتسر درم  ددرگ  دنب  زا  ربص  هب 

ددرگ رات  بش  نوچ  حبص  ددنخب  **** ددرگ راوشد  نوچ  دنب  دیاشگ 

دیآرب يدوز  نیدب  هش  دارم  **** دیآرس یتخس  نیاک  تسه  مدیما 

درک یم  دابآ  قفر  هب  ار  یبارخ  **** درک یم  داش  ار  کلم  هدعو  نیدب 

دزیم لاف  وا  تشذگ  یم  رتخا  وچ  **** دزیم لاخ  هش  خر  رب  تلود  ز 

ورسخ نتفر  زا  نیریش  ندش  نامیشپ  شخب 79 - 

نینچ **** لاس نهک  ریپ  نخس  بحاص  نامه 
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لاح تروص  زا  درک  هاگآ 

گنس یلد  نیگنس  زا  دز  یم  رب  لد  هب  **** گنتلد نیریش  دش  هاش  یب  نوچ  هک 

تخیر یم  هزات  یگشرس  هحون  ره  هب  **** تخیر یم  هزادنا  یب  نوخ  ناگژم  ز 

نازیر بامیس  نمس  رب  سگرن  ز  **** نازیخ نداتفا و  تشک  مین  یغرم  وچ 

دز یم  تسد  رب  رس  هب  لد  تسد  ز  **** دز یم  تسم  ناسگرن  رب  هژم 

نایرگ مشچ  زا  داد  بآ  ار  نیمز  **** نایرب هآ  زا  درک  هنشت  ار  اوه 

دراد ياج  رب  لد  هکنآ  ياج  هن  **** دراد ياپ  ار  مغ  هکنآ  تسد  هن 

دش لجخ  اهیئور  خاتسگ  نآ  زا  **** دش لد  هدیروش  یتقاط  یب  زا  وچ 

گنرلگ هدید  بآ  نوگلگ و  سرف  **** گنت لدگنت  نآ  دیشک  رب  نوگلگ  هب 

هتسشن شتآ  رس  رب  یبآ  وچ  **** هتسجخ شخر  نآ  رب  دمآ  نورب 

شوسیگ تاملظ  نوچ  کیرات  یبش  **** شوربا راگرپ  نوچ  کیراب  یهر 

دناوخ یم  کیرات  بش  رد  ار  ادخ  **** دنار یم  کیراب  هر  رب  رواکت 

يدروجال خرچ  هدرب ز  ورگ  **** يدرون یتیگ  زا  شیامیپ  ناهج 

تشادرب هاشنهاش  زیدبش  یپ  **** تشادرب هار  نامالغ  نییآ  هب 

درک رت  كاخ  هدید  بآ  نوگلگ  هب  **** درک رذگ  شنوگلگ  هک  یماگ  رهب 

ورسخ هاگرخ  ات  دنار  تبینج  **** ورسخ هاگرکشل  هب  ات  دش  یمه 

هتسسگ ناگنهرس  ياه  لیامح  **** هتسب دید  نانابساپ  نابز 

هتشگ باوخ  تسم  هداتفا  ياپ  ز  **** هتشگ باتهم  روخ  نویفا  همه 

ندرک هراچ  ار  دوخ  تسناد  یمن  **** ندرک هراظن  نآ  رد  دش  رب  مه  هب 

رود زا  کت  رپ  يراوس  دنار  یم  هک  **** روپاش دید  یم  کلم  هاگرد  ز 
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باوخ رد  هظحل  نآ  دوب  هدرب  ار  کلم  **** باتهم هدنبات  نآ  رد  اهنوسفا  هب 

نامالغ زا  ار  یسک  هگآ  درکن  **** نامارخ نیریش  يوس  دمآ  نورب 

يدرگ هچ  اجنیا  یتسین  رگ  يرپ  **** يدرم هچ  رکیپ  يرپ  يا  تفگ  ودب 

ددرگ روم  اجنیا  دیآ  رام  رگ  و  **** ددرگ روز  یب  دسر  اجنیا  ریش  هک 

تخادنا ردنا  نوگلگ  ار ز  دوخ  کبس  **** تخانشب روپاش  رد  دید  خرلگ  وچ 

شسانشور ددرگ  هک  دش  رتارف  **** شساپس زا  روپاش  دنام  رد  بجع 

رب نوچ  رظن 
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دز نیمز  رب  رس  نامسآ  رب  هلک  **** دز نینزان  لامج 

تیاپ كاخ  دش  ایتوت  ار  ام  هک  **** تیار داتفا  نوچ  هک  شدیسرپب 

شدوتس یتخل  ناگدام  ظفل  هب  **** شدومن اهشزاون  رکیپ  يرپ 

شیوخ هصق  وا  اب  درک  تیاکح  **** شیپ نآ  زا  درب  وسکی  تسد و  شتفرگ 

ندوزف ینامیشپ  نتشگ  لجخ  **** ندومن ینادان  یخوش و  نآ  زا 

نتفگ ماگنه  یب  غرم  نوچ  نخس  **** نتفگ ماخ  ياه  هناسفا  نازو 

دنام یگرابکی  مغ  دنب  رد  ملد  **** دنار یگراب  هش  نوچ  هک  هگنآ  دومن 

متشگ هراوآ  لقع  اهلزنم ز  هک  **** متشگ هراچیب  دوخ  راک  رد  نانچ 

يریش روگ  ترورض  تقو  دنک  **** يریلد مدرک  یگراچیب  نازو 

دنکفین یهاوخدب  تسد  رد  ارم  **** دنوادخ ریدقت  هک  نیب  تلود  وت 

دمآ تسار  دمآ  تسار  مکح  هب  **** دمآ تساوخرب  هتساوخرب  نیا  وچ 

مدرک میلست  وت  هب  ار  دمآ  هب  **** مدرک میب  یب  وت  ار ز  دوخ  نونک 

منآ دنمتجاح  هکناز  روآرب  **** منآ دنب  رد  مراد و  تجاح  ود 

دریگ شوناشون  زاوآ  ناهج  **** دربگ شوگ  ار  برط  نوچ  هش  یکی 

یناهن ار  هش  نم  زار  یئوگن  **** یناشن اهنت  هشوگ  رد  ارم 

منیبب ار  شزاون  ناج  لامج  **** منیبب ار  شزان  وهل و  ات  نادب 

هاشنهش دنیب  نم  يوس  نیواک  هب  **** هار نم  هب  دبای  رگ  هک  تجاح  مود 

یهایس دنام  ات  بیترت  نکب  **** یهاوخ دروآ  ياجب  ینعم  نیا  رگ 

مریگ شیوخ  يارس  شیوخ و  رس  **** مریگ شیپ  دوخ  هر  ات  هنرگ  و 

شراگتفرذپ دش  دنگوس  دص  هب  **** شراک روپاش  رب  تشگ  نشور  وچ 
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زیورپ وچ  ار  نیریش  درب  ناویا  رد  **** زیدبش وچ  ار  نوگلگ  تسب  رخآ  رب 

ایرث نوچ  رهوگ  هب  هدومآ  رب  **** ایهم ورسخ  یتشاد  هگرخ  ود 

ندرک باوخ  رهب  ناهنپ ز  یکی  **** ندروخ هداب  رهب  رهاظ ز  یکی 

روپاش دروآ  هاگباوخ  نآ  يوس  **** رون هراپ  ناسب  ار  خریرپ 

تسب ورف  هگرخ  رد  دمآ  نورب  **** تسد نآ  رب  شدناشنب  تسد و  شتفرگ 

هداهن لد  هش  ندرک  تمدخ  هب  **** هداشگ لد  دمآ  هش  نیلاب  هب 

ار عمش  ینامز  **** نشلگ درگ  دز  یم  فوط  ینامز 
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نشور درک  یم 

هام کلف  رب  نوچ  هتخورفا  نیبج  **** هاش ناهگان  دمآ  رد  شوخ  باوخ  ز 

رادیب وت  متخب  هتفخ و  نم  يا  هک  **** رایسب روپاش  رب  درک  شیاتس 

مدیشک رس  نودرگ  هب  يداش  نآ  زک  **** مدید بوخ  یباوخ  وت  لابقا  هب 

یغارچ نشور  یمدروآ  تسد  هب  **** یغاب نهپ  ردنا  هک  مدید  نانچ 

باوخ نیا  دشاب  نوچ  ات  ریبعت  نکب  **** باتهم عمش و  رون  هب  ار  مغارچ 

رون نادب  دبای  ینشور  تمشچ  هک  **** روپاش داشگب  نابز  شریبعت  هب 

ار بل  شون  نآ  رانک  رد  يریگب  **** ار بش  هریت  نیا  يادخ  درآ  زورب 

میشوپ لعل  يایمیک  ار  نیمز  **** میشون هداب  ات  ایب  هدژم  نیدب 

ون یسگرن  دروخلاس و  هداب  هب  **** ون یسلجم  ادرف  میئارایب 

روفاک درگ  ایرد  دزیگنارب ز  **** رون همشچ  دیآ  رب  قرشم  زا  وچ 

میزیرگ قروز  نآ  رد  ایرد  نیا  زو  **** میزیر ماج  رد  وب  روفاک  یم 

تفخ نخس  نیا  طاشن  رد  سگرن  وچ  **** تفکشب هلال  نوچ  برط  زا  هاش  خر 

دیشمج ياهرویز  دیشوپ  ناهج  **** دیشروخ دهم  دش  ناور  نوچ  هگرحس 

تسب مه  هب  رویز  ار  حبص  سورع  **** تسد کبس  قرشم  زا  يدزد  دمآرب 

لاخلخ گناب  نابوخ  دندروآرب  **** لاب رپ و  ار  ناغرم  دینابنجب 

نیشود باوخ  ناز  هدش  مرخ  شلد  **** نیشون باوخ  زا  رایرهش  دمآ  رد 

یهاک مک ز  یهوک  دوب  وا  اب  هک  **** یهاگراب نتسب  دومرف  ون  ز 

كاخ رد  جنگ  نوچ  دب  مشچ  دش  ناهن  **** كالفا رب  رس  ار  یتبون  دمآ  رب 

تسد رب  تسد  رد  رب  قلخ  هداتس  **** تصش رب  تصش  یهاگراب  هدیشک 
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لیامش نیرز  هدش  هگرد  ورد  **** لیامح یناطلس  ناگنهرس  هب 

قوجنم دعج  نوچ  هلک  هتشه  ورف  **** قویع هب  ندرگ  یملید  وس  ره  ز 

ناهاپس رد  نماد  هتسب  ار  شبح  **** ناهایس هدرپارس  زیلهد  هب 

ینیشنمه هدرک  هام  اب  بش  وچ  **** ینیچ ناکرت  شبح  ناهایس 

گنت رذگهر  نامشچ  گنت  غیت  ز  **** گنروا نیئاپ  رد  دوب  ار  ابص 

لیپ رد  لیپ  رد  رب  هتسب  تبون  هب  **** لیم رد  لیم  کی  یتبون  بانط 

ياه درگ ك  ز 
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هتسب رون  زا  مشچ  دیشروخ  هم و  **** هتسب رود  ار  ود 

نیریش روش  هداتف  رگید  نآ  رد  **** نیچ ورسخ  هتسشن  درگ ك  نیا  رد 

تفر وا  زک  يداب  ره  درب  یجنگ  هک  **** تفبرز هدنکفا  راوهاش  یطاسب 

دوب نآ  دروآ  داب  جنگ  دوخ  رگم  **** دوب ناور  جنگ  ار  داب  شکاخ  ز 

ار نامرحمان  رد  هدرک ز  نورب  **** ار نامدمه  هدرک  عمج  يدانم 

یئارس نامالغ  زج  یقاشو  **** یئاشداپ میرح  رد  هدنامن 

دنچ ینت  یسرک  رس  رب  هتسشن  **** دنمدرخ ینامیدن  رورپ  بدا 

اهناد لقن  درمز  توقای و  ز  **** اهنارک رب  هدوت  هدوت  هداهن 

یجنرت ربنع  زا  هدرک  للکم  **** یجنگ هفرط  رب  یسک  ره  تسد  هب 

تشگنا زا  دش  یم  نورب  ندرشفا  زک  **** تشم رد  راشفا  تسد  رز  ار  کلم 

شوگ رد  همغن  برطم  هدرک  یشایپ  **** شون نوچ  ماج  یقاس  هدرک  بلابل 

هتفرگ طخ  رد  کلف  نوچ  ار  ناهج  **** هتفرگ طبرب  دبراب  هتسشن 

زاس افش  ار  اهلد  مخز  همخز  هب  **** زادرپ هسیک  ار  ناتسود  ناتسد  هب 

دز یم  دواد  رب  گناب  شدوع  هک  **** دز یم  دوع  رب  هرگ  لد  دود  ز 

تشاد سفن  رد  یسیع  راقیسوم  هک  **** تشاد سرج  رد  شغامد  همغن  نامه 

يزوس دوع  يزاس  دوع  تقو  هب  **** يزورف رمجم  رد  هدرک  اهلد  ز 

زیوآ بش  غرم  يدش  ردنا  باوخ  هب  **** زیررکش تسد  يدز  ناتسد  رب  وچ 

دیلانب طب  رب  لد  شلام  نآ  زک  **** دیلامب ار  طبرب  شوگ  ناسنادب 

زاوآ هب  ار  شنیرفآ  دروآ  رد  **** زاس میشربا  دنکف  همخز  رب  وچ 

یگنس تخس  يریما  صاخ  یمیدن  **** یگنچ دوب  يدرم  مان  اسیکن 
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زاس نونغرا  تشپ  گنچ  نیا  دیدن  **** زاوآ نحل  رد  يرتوگشوخ  وا  زک 

دروآرد وا  عیطقت  مسر  ار  انغ  **** دروآرب وا  نوزوم  زاوآ  دور  ز 

دز یم  كاخ  رب  رپ  درد  زا  غرم  هک  **** دز یم  كالاچ  نانچ  یئاهاون 

نودرگ درگ  دزیم  خرچ  هرهز  هک  **** نوزوم ناحلا  یتخاس  رب  نانچ 

ار دبراب  سک  ییرای  يدادن  **** ار دوخ  هرهز  زا  درمش  نوزفاک  وا  زج 

گنچ و اج  کی  هب  **** دندرک زاغآ  شیع  هک  سلجم  نآ  رد 
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دندرک زاس  طبرب 

گنر اب  يوب  نوچ  هتخاس  رد  مهب  **** گنچ طبرب و  زا  زاس  ود  ره  ياون 

درب یم  شوه  رگید  داد و  لد  یکی  **** درب یم  شوگ  زا  رامخ  ناشمنرت 

دندرک خاتسگ  هش  هب  ار  نامالغ  **** دندرک خاروس  ار  هنیس  هلان  هب 

نامارخ کبک  نوچ  دنتفر  نورب  **** نامالغ رسکی  ات  دومرف  کلم 

رود هگراب  زا  نارگید  نآ  دندش  **** روپاش هاشنهاش و  دنام و  ینغم 

دز یمه  ناتسم  هر  يرایشه  هب  **** دز یمه  ناتسد  دبراب  ياتس 

زاس رب  همخز  ار  نونغرا  هدنکف  **** زاغآ هدرک  شوخ  ار  گنچ  اسیکن 

هدرک زاب  لد  رد  جنگ و  رد  **** هدرک زادنا  ناج  ود  ره  رب  کلم 

هام نایهاگرخ  خر  نوچ  دمآ  رب  **** هاش دش  رود  نادرگ  هاگرخ  نیز  وچ 

روپاش هناورپ  نوچ  درک  یفاوط  **** رون همشچ  نآ  هگرخ  درگب 

ناوخ نم  يوس  ار  یکی  برطم  نیا  زک  **** ناج فتاه  نآ  تفگ  هدرپ  جنگ  ز 

گنهآ درادرب  نم  زوس  رب  ات  هک  **** گنچ رد  زاس  شناشن  هگرد  نیدب 

زاب ودب  میوگ  نم  هچنآ  دیوگب  **** زاس دروآ  شیپ  نم  لاح  بسح  هب 

رود هگشیپ  زا  ماگ  ود  کی  شدناشن  **** روپاش درب  رد  نآ  رب  ار  اسیکن 

زومآ رد  يو  زا  یهگرخ  عامس  **** زود رب  هدید  مرحم  هاگرخ  نیا  زک 

نزیم هار  نآ  تدیوگ  وک  یهر  **** نزیم هاگرخ  نیا  زرط  رب  اون 

تسد رد  گنچ  اسیکن  وس  رگید  ز  **** تسم لبلب  نوچ  دبراب  وس  نیا  زا 

دود زا  یغاب  شتآ  زا  دوب  یتشهب  **** دولآ ربنع  ياهعمش  غورف 

گنچ نماد  رد  ناشکوسیگ  لزغ  **** گنت هدرپ  رد  نانک  يزاب  اون 
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زاوآ مرحم  ياه  هقلح  هدنکف  **** زاس مشیربا  رد  گنچ  شوگ  هب 

دزاون ار  ناتسد  هار و  نیمادک  **** دزاس هچ  برطم  ات  هداد  لد  کلم 

شیدنیم وگرب  نیاک  تفگ  لد  مغ  **** شیوخ برطم  اب  یهگرخ  راگن 

زگدلیا نبدمحم  رفعجوبا  نیدلا  سمش  مظعا  کباتا  شیاتس  شخب 8 - 

يدنلب تلود  زا  مداد  ار  نخس  **** يدنمزوریف یلاف و  حرف  هب 

ار مقر  هشنهاش  مان  رب  مدز  **** ار ملق  متسب  نیرفآ  زارط 

وربا وچ  **** قافآ هاش  ناهاش  لیخ  رس  ورس 
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قاط مه  تفج و  مه  يرس  اب 

روج هزاوآ  ناهج  زا  دنکفا  هک  **** رود رواد  کباتا  مظعا  کلم 

دومحم وچ  دش  دهاوخ  ریگ  ناسارخ  **** دوج رس  زک  دمحم  رفعج  وبا 

زوس نیرق  زاس و  نارق  هعقب  رهب  **** زورفا ملاع  باتفآ  ریگناهج 

تسا مان  شایندلاو  نیدلا  سمش  هک  **** تسا ماع  صاخ و  باتفآ  کنآ  لیلد 

رود دب  مشچ  تداعس  ار  ام  دهد  **** رون دهد  ار  مجناک  سمش  نوچ  نانچ 

دندرک مان  دمحم  ار  بحاص  ود  **** دندرک ماع  تمحر  هک  ششخب  نآ  رد 

شتایح رب  کلامم  متخ  یکی  **** شتاذ هتشگ  توبن  متخ  یکی 

هاش لزا  زا  ار  مجع  کلم  یکی  **** هام دبا  ات  ار  برع  جرب  یکی 

هدرک دابآ  لدع  هب  ایند  یکی  **** هدرک دازآ  ملظ  ار ز  نید  یکی 

شوگ رد  هقلح  شمیم  ود  ار  ملاع  ود  **** شون همشچ  زا  درک  هک  یمان  یهز 

تسا میم  ود  ار  وا  یکی  ار  ملاع  هک  **** تسا مین  ود  ملاع  وا  مان  کشرز 

جات یکی  دشخب  رمک  شمیم  یکی  **** جارات خسن  یب  ملق  ناکرت  هب 

تسشخب جات  شمان  دییات  نیدب  **** تسشخرد نوچ  یشخبجات  رون  هب 

شدوج نافوط  درذگب  يدوج  ز  **** شدوجو درآ  دوج  يوس  یفوط  وچ 

زیوآ میاق  نکفا  میاق  نیا  تسه  هک  **** زیخرب هک  دیوگ  ارک  وا  اب  کلف 

كاخ رس  رب  دش  قرع  يراو  نیبج  **** كالفا ریز  شدوج  مرش  زا  طیحم 

یئوخ گنت  یب  ناک  وچ  دشخب  رهگ  **** یئور خلت  یب  دهد  رد  ایرد  وچ 

غیت نآ  مان  روشک  تفه  دیلک  **** غیم نینهآ  نوچ  وا  غیت  شرابب 

دراد شوگ  رد  مه  هقلح  هن  کلف  **** دراد شود  رب  وا  قاط  شش  تهج 
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شعیبر نوچ  هداز  لدع  مانب  **** شعیطم هتشگ  ناردام  نوچ  ناهج 

تسا ریمض  رد  وا  رطاخ  فشک  هب  **** تسا ریثا  زا  نوریب  هک  یئاهربخ 

درادن لصاح  وک  لابقا  مادک  **** درادن لد  رد  وک  ملع  نیمادک 

؟ تسا ریش  هچ  برای  ینکفا  ریش  نیدب  **** تسا ریلد  ناریش  وچ  هجنپ  رس  هب 

یسک ناریش  زا  هن  **** دراد هجنر  ار  یسک  يریش  اب  هن 
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دراد هجنپ  مه 

هدرب يوم  نانیب  يوم  مشچ  ز  **** هدرتس یکیراب  يوم  زا  شنانس 

هدنام ضارقم  رد  خیم  نوچ  ودع  **** هدنار حبص  نوچ  وک  هضارقم  ره  ز 

هتسشن نوخ  رد  قفش  نوچ  فلاخم  **** هتسج حبص  نوچ  وک  ریشمش  رهز 

یشیپ هداد  نادیم  تفه  ار  کلف  **** یشیب گنهآ  باتش  رد  شدنمس 

تسا شیمواگ  نانع  مه  هچ  رگا  **** تسا شیر  واگ  شنانع  ریز  نیمز 

هاش یهز  دیاب  نینچ  يراد  هلک  **** هام رب  قرف  دراد  خرچ  رب  هلک 

یئادخ لظ  یلب  دشاب  نینچ  **** یئار کین  زا  تفرگ  ملاع  همه 

دنتسرپ ار  وا  راگدرک  زا  تشذگ  **** دنتسه هچ  ره  يدیپس  یهایس و 

ریت نوچ  هدنیوپ  شنمشد  قرف  هب  **** ریگ نکش  يایرد  ناشوپ  هرز 

گنس هتشادرب  شدساح  مجر  هب  **** گنچ نینهآ  هوک  نارادفرط 

تسیابرنهآ نآ  زا  سیطانغم  وچ  **** تسیارد نیگنس  يو  مصخ  يولگ 

تسنیا یهاشنهاش  طرش  دبسخن  **** تسنیا یهاگآ  مصخ  لفاغ ز  دشن 

ریبکت راچ  روشک  تفه  رب  دز  هک  **** ریگ ناهج  هاش  زگ  دلیا  کیباتا 

تسا هدرم  تفگ  ناوتن  تسه  شناج  وچ  **** تسا هدرپس  ناج  کی  نیدب  ار  ملاع  ود 

تسناهج ناج  وک  تسین  کش  نیرد  **** تسنارقبحاص نیدب  هدنز  ناهج 

مک دوش  یئوم  شرس  زک  ادابم  **** ملاع صخش  درادن  رسکی  نیا  زج 

تسا هداشگ  تلود  نیدب  نیچ  ات  شبح  **** تسا هدازن  تلود  نیدب  ردام  زا  سک 

ماش رد  مور و  رد  شتبیه  هداتف  **** ماج رد  هداب  وا  قارع  رد  هدنکف 

موم نوچ  هدیئاخ  رفظ  نادند  هب  **** مور كرات  رب  ار  گنز  بیلص 
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شیوخ يودنه  هدرک  غیت  يدنه  هب  **** شیپ دش  كرت  زک  ار  مور  هایس 

دنقرمس مزراوخ و  هب  شنوخیبش  **** دنبرد زاخبا و  وا  ناتسراکش 

؟ تسا هدروخ  هک  ناهافصا  هب  ات  نامع  ز  ****؟ تسا هدرک  هک  ناتسزوخ  حتف  هجنگ  ز 

هاش نیا  قرف  زا  هالک  نیا  داتفیم  **** هام نیا  يور  زا  غورف  نیا  داریمم 

دوع دوخ  تسه  رگ  هتخوس  شتآ  هب  **** دوصقم تسین  ار  وا  هک  يزیچ  نآ  ره 

داتفا بآ  رد  **** رس دنز  وا  اب  ناهج  زک  سکنآ  ره 
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رکش تسه  دوخ  رگا 

جنگ دوب  دوخ  را  داب  كاخ  ریز  هب  **** جنر وزا  تسه  ار  وا  هک  یصخش  نآ  ره 

نیریش نابز  زا  اسیکن  نتفگ  لزغ  شخب 80 - 

تسار هدرپ  رد  لزغ  نیا  تفگ  ورف  **** تساوخ منص  ناک  یقیرط  رب  اسیکن 

یناشن یبای  یلدشوخ  زک  رگم  **** ینامز تلود  هدید  يا  بسخم 

دیشروخ هب  نک  نشور  مشچ  ار  ملد  **** دیما حبص  يا  ربص  هوک  زا  يآرب 

دنب نیا  نم  زا  ياشگب  هاوخ و  يدیلک  **** دنچ یکزور  نم  اب  تخب  يا  زاسب 

یناوتان یناوت  ات  نک  اهر  **** ینارگ علاط  يا  نک  نوریب  رس  ز 

یتسکش ار  مغ  رگشل  نکفارب  **** یتسد تسود  يا  رآرب  يرایع  هب 

تسنونک شتقو  یتمحر  يرآ  رگ  **** تسنوخ جوم  رد  لد  بات و  رد  رگج 

یفیرح یبای  رت  هراچیب  نیز  هن  **** یفیعض یبای  رت  هداتفا  نیز  هن 

یبابک شتآ  رب  درک  مناوت  **** یبآ تخیر  منادن  فک  رب  رگا 

میاشگ رخآ  تسد  هب  ار  یعاقف  **** میاشن ار  نداد  بالج  رگ  و 

رخآ تخوس  مناد  هناخ  دنپس  **** رخآ تخود  منادن  یشقن  رگ  و 

ندناشف نماد  زا  يدرگ  مناوت  **** ندناشن رد  منادن  ینیچ  رگ  و 

كانمغ راز و  مداتفوا  دوخ  نم  هک  **** كاخ رس  رب  هیاس  وچ  مزادنیم 

دیاب تینیچ  رب  درد  هرهز  وچ  **** دیاب تینیورپ  هناخ  رد  هم  وچ 

یهاش هن  يوعد  منک  یم  يزینک  **** یهاوخ هک  تمدخ  رهب  ار  تیارس 

میوگ هچ  یسرپ  یم  ینادیم و  وچ  **** میوزراز ینوچ  هک  یسرپ  ارم 

هدنام راک  رد  هداتفا و  راک  ز  **** هدنام راوخمغ  دوب  نوچ  یبیرغ 
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هدیدن ملاع  هتفر و  ملاع  ز  **** هدیرد هدرپ  یقشاع  رد  لگ  وچ 

هتشگ ریپ  یناوج  رد  هلال  وچ  **** هتشگ ریت  هاگجامآ  كاخ  وچ 

هداتفوا زور  نیدب  يرادنپ  هب  **** هداد داب  رب  ناهج  يدیما  هب 

دراد مرش  نابیرغ  زک  یتخب  هن  **** دراد مرگ  متشپ  هک  یتشپ  مه  هن 

تخب ناهج  زا  زین  ار  هدرم  دیاب  هک  **** تخر یب  درم  یم  نوچ  هفرغ  دز  لثم 

تسا نینچنیا  ماک  ارت  رگ  مزاسب  **** تسا نیشن  اهنت  ملد  یماک  یب  ز 

مزاسب **** دیاب هک  یماک  ارم  دیانرب  وچ 
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دیآ رب  یماک  ارت  ات 

مدوع وچ  دزوس  نتخاس  تقو  هک  **** مدوجو ار  بل  نآ  دمآ  خلت  رگم 

تسمیلس يزوس  ناقشاع  زوس  هک  **** تسمیظع يروس  نتخوس  نیا  ارم 

یناد وت  يراد  كرتهب  نیز  مرگ  **** ینار مکح  وت  رب  درک  مهاوخن 

ورسخ نابز  زا  دبراب  نتفگ  دورس  شخب 81 - 

گنهآ تشادرب  دبراب  ياتس  **** گنچ رب  هناسفا  نیا  دز  نوچ  اسیکن 

تشادرب گناب  نیا  قارع  گنهآ  هب  **** تشاذگب خرچ  زا  گناب  راو  یقارع 

مغارچ دنیب  یم  جنگ  لایخ  **** مغامد دبای  یم  تسود  میسن 

يوب نینچ  دشاب  ار  داب  نیمادک  **** يوج نینچ  داد  شوخ  بآ  نیمادک 

دیشمج رازلگ  رب  درک  ناشفارپ  **** دیشروخ سواط  ندش  تقو  رگم 

دروآ رس  رب  يدنلبرس  ار  ام  هک  **** دروآرب رس  مراط  يورس ز  رگم 

داتفا رظنم  رد  ینشور  ار  بش  هک  **** داتفا رد  نزور  زا  دمآ  هام  رگم 

درک رثا  ام  رد  یمرخ  نیدنچ  هک  **** درک رذگ  اجنیا  تشهب  داب  رگم 

تسر هیس  غاز  زا  بش  رازلگ  هک  **** تسد ارف  دمآ  دیپس  زاب  رگم 

یناهن دراد  لد  هدنز  ار  ام  هک  **** یناگدنز بآ  تسام  اب  رگم 

تخوس رپ  لاب و  ار  مغ  هناورپ  نوچ  هک  **** تخورفارب ون  یعمش  لابقا  رگم 

یشورخ دزیخ  يا  هشوگ  ره  زا  هک  **** یشون دناشفا  لعل  نیریش ز  رگم 

ار يرتخا  کین  ام  هب  روآ  زاب  هک  **** ار يرپ  کشر  نآ  تلود  يا  وگب 

تسیئوگتسار يدرم  تسار  میوگب  **** تسیئوکن زج  تلصخ  رایسب  ارت 

هدومن مدنگ  هداد و  وج  ارت  **** هدورد مدنگ  هتشک و  وج  منم 
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مدوب وت  مار  نوچ  هک  نیب  عضاوت  **** مدومن یمشخ  ینسوت  زک  نیبم 

تسه مه  شیدرمناوج  يدزد  اب  هک  **** تسد یسک  ار  ودنه  دزد  دربن 

یهاوخ هک  نادنچ  لد  درد  نکیلو  **** یهاشداپ رد  لد  مین  مرادن 

محوتف رب  دز  دگل  دب  تخب  هک  **** محور تشگ  ناز  تمغ  بوکدگل 

دیرگن نوخ  مغ  زا  ملاظ  نیمادک  **** دیرگن نوچ  مغ  زا  دیرگ  نوخ  ملد 

دسرتن نونجم  زا  لقاع  نیمادک  **** دسرتن نوچ  نارجه  دسرت ز  منت 

متسب زاب  تفلز  هب  ار  دوخ  لد  **** متسد دوب  لدیب  وت  فلز  یب  وچ 

هب
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يراک تسین  رت  یندرک  منیا  زو  **** يرامش مراد  تبل  اب  تولخ 

نداد راخ  دیاب  هچ  لگ  ياج  هب  **** نداد راب  تولخ  هب  یهاوخ  مرگ 

دیاین مک  نداد  هب  وکناز  هدب  **** دیاین مهرم  زج  هک  هقح  نآ  زا 

یتاکز یشخب  يا  هدرب  تراغ  هب  **** یتایح بآ  نانچ  زک  دشاب  هچ 

نیریش نابز  زا  اسیکن  نتفگ  دورس  شخب 82 - 

یئادا رتشوخ  نآ  زا  درک  اسیکن  **** یئاون ناس  نیز  دبراب  دز  رب  وچ 

گنچ اب  تخاس  رد  لزغ  نیا  زورون  هب  **** گنر ون  زورون و  لگ  نوچ  هتفکش 

نشلگ رتشوخ ز  ارم  تیوک  رس  **** نشور وت  رادید  هب  ممشچ  یهز 

مدرد مشچ  يایتوت  ترابغ  **** مدروخ باوخ و  ياوشیپ  تلایخ 

مزیخ حبص  غارچ  نشور  وت  ز  **** مزیب کشم  غامد  لدشوخ  وت  هب 

یغاب زورفا  مشچ  مشچ و  غارچ  **** یغارچ ار  ممشچ  یمشچ و  ارم 

ار کمن  وت  لعل  ناک  زا  کمن  **** ار کلف  رهم  وت  رهچ  زا  غورف 

هداد روشنم  تملاع  یبوخب  **** هداد رون  ار  نارتخا  تلامج 

تسراگزاس تنآ  هک  روخ  یم  نآ  زا  **** تسراهب نوچ  تیور  هک  يدروخ  یم  هچ 

؟ دزابن رد  یناوج  اب  ناج  یسک  **** دزاون ناج  یناوج  نوچ  تلامج 

يراد تسم  دوخ  لد  دوخ  قشع  ز  **** يراد تسد  رب  هنیآ  را  زین  وت 

نیب نتشیوخ  نیب  نتشیوخ  دشاب  هک  **** نیچ تب  يا  نیچ  هنیآ  رد  نیبم 

دریذپ سک  رگید  شقن  مد  ره  هک  **** دریگ هچ  فک  رب  هنیآ  نآ  یسک 

سک تروص  وت  زج  هب  دیامنن  هک  **** سب ینم  نوچ  مشچ  هنییآ  ارت 

تسرهز وچ  منیریش  رمع  وت  یب  هک  **** تسرهد ياراد  وا  هک  رواد  نادب 
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زور نیدب  نم  هگناو  زور  نآ  ارت  **** زوس ناج  رهز  اب  نم  كایرت و  اب  وت 

داب تلد  رب  تمحر  هک  تمحر  یهز  ****؟ داد تلد  نتفگ  یلد  یب  كرت  هب 

مریگتسد یشاب  وت  یتخس  نآ  رد  **** مریذپ یتسس  نوچ  هک  مدوب  نامگ 

یتسب ياپ  نکیل  تسد  یتفرگ  **** یتسم یتسس و  زا  مداتفاک  نونک 

نتشک رای  دشابن  يدرمناوج  **** نتشک راز  ار  دوخ  رای  نیا  تسا  سب 

هنیس رب  متعاس  ره  ینز 
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يراب زاونب  ینزیم  نوچ  نزم  **** يراخ

رآ نایم  رد  ار  يا  هتسب  رد  نایم  **** رآ نابز  رب  ینابز  یب  ثیدح 

تخس دنک  ار  مدرم  يور  یتخس  هک  **** تخر ترد  رب  مدیشک  یتخر  یب  ز 

داب نیدب  مرآ  نورب  ار  یغارچ  **** دالوف نصح  زک  میک  نم  هنرگو 

متسد ریز  یتسد  ریز  مکح  هب  **** متسرپ یم  الاب  تسد  رگ  ارت 

یتسرپ تب  زا  ار  هبعک  ناصقن  هچ  **** یتسد ریز  نم  نوچ  نوخ  رد  وشم 

رود زا  منیب  یم  ارت  ات  نک  اهر  **** روجهم شیوخ  لامج  زا  میراد  هچ 

مرامش یم  يزور  دیما  نیدب  **** مراذگ یم  تدای  هب  ار  یناوج 

گنچ هلان  رب  یهد  مبان  یم  **** گنت مرب  رد  ییآ  هک  یتقو  اشوخ 

مریمب تشیپ  مدحبص  عمش  وچ  **** مریگب تفلز  بش  مین  زانب 

تسد یکی  رب  تمایق  ات  مبسخب  **** تسم موش  تنوگیم  لعل  زک  یبش 

تقارف گرب  نیا  زا  شیب  مرادن  **** تقاثو سوب  نیمز  سپ  نیزو  نم 

يزاون یم  رو  یشک  رگ  یناد  وت  **** يزاس راک  نانع  نداد  وتب 

مشاب هدنز  وت  یب  هک  رتهب  نآ  زا  **** مشاب هدنکفا  هتشک و  تشیپ  هب 

ورسخ نابز  زا  دبراب  نتفگ  دورس  شخب 83 - 

گنهآ تشادرب  دبراب  ياتس  **** گنچ رب  هرایط  نیا  دز  نوچ  اسیکن 

ناهاپس رد  ار  لزغ  نیا  درک  ناور  **** ناهاوخرذع نوچ  نیزح  زاوآ  هب 

متشذگ یغاب  رد  رب  یتسم  هب  **** متشگ تسم  یم  زا  هک  ناهاگرحس 

غاز نآ  گنچ  نوخ  رد  غاز و  گنچ  هب  **** غاب نآ  رد  مدید  وبگشم  يراهب 

يراصح رد  یجنگ  هدرک  نادنز  هب  **** يراخ گرب  ره  اب  گرب  دص  لگ 
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نمشد هتسکشن  وا  لفق  يراصح  **** نم رب  هتسب  رد  یتبعل  يراصح 

شتشهب رد  یتخرد  هویم  ره  ز  **** شتشرس ناج  زا  يرکیپ  یتشهب 

رس رد  کشخ  يرامخ  زج  مدیدن  **** رت هزات و  ياه  هویم  نادنچ  ز 

هدرک هناوید  يریپ  نوچ  ار  ملد  **** هدرک هناخ  لد  رد  هک  یئور  يرپ 

رود يرپ  ددرگ  یمن  ما  هشیدنا  زک  **** روجنر تسه  مغامد  يرادیب  هب 

باوخ رد  هناوید  دنک  مراو  يرپ  **** بات دهد  رب  مزغم  هب  مبسخ  رگ  و 

رد هن  يدابآ  رد  **** دیوج هناوید  لد  مه  ار  يرپ 
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دیوج هناریو 

جنگ نوچ  دیچیپ  ناز  هناریو  نآ  رد  **** جنس نوسف  يور  يرپ  ناک  انامه 

نونکم رد  نوچ  مهن  رب  شجات  هب  **** نوریب هناریو  زا  دیآ  جنگ  نآ  رگ 

دنب نابز  ار  وداج  درک  شا  هزمغ  هک  **** دنگوس شوداج  سگرن  باوخب 

شتآ دز  نم  رد  نانکفادود  نوچ  هک  **** شکرس فلز  نآ  ندنکفا  دود  هب 

لاح ار  هلاس  دص  هدرم  درآ  رد  **** لاخلخ روش  زک  شرویز  گناب  هب 

شدهش راک  نیریش  دیراورم  هب  **** شدهم ياهابید  دیراورم  هب 

جاع هتخت  رب  شندومآ  دقع  هب  **** جات هشوگ  رب  شندوس  ربنع  هب 

تسا زان  رتشوخ ز  یسب  ناک  شرذع  هب  **** تسا زاین  یب  تیابج  زک  شزان  هب 

هدیشک رب  ارغط  ود  ناز  یلاثم  **** هدیمخ يوربا  ود  نآ  قاط  هب 

شیر ار  توراه  لد  شمخز  دنک  **** شین دنز  مه  رب  نوچ  هک  ناگژم  نادب 

رود وشم  رد  زک  شندرک  کمشچ  هب  **** روجنر درک  مباتع  زک  شمشچ  هب 

دریگ باتهم  رب  هتکن  يرت  ز  **** دریگ بآ  مشچ  وا  زک  ضراع  نادب 

تسا دنلب  الاب  شتماق  ورس  وچ  **** تسا دنمک  ار  شا  هعلق  هک  وسیگ  نادب 

شوگ هقلح و  نآ  يزاب  ربنچ  هب  **** شود هرط و  نآ  یئاسفارام  هب 

درم وا  شیپ  لبنس  هک  لبنس  نادب  **** درب ورگ  سگرن  زا  هک  سگرن  نادب 

رد رب  توقای  زا  یلفق  دراد  هک  **** رت ولول  هناد  ود  یس و  نادب 

دنخ رکش  بانع  ود  نآ  فطل  هب  **** دنبرمک ماداب  ود  نآ  رحس  هب 

هاچ نآ  تسا و  همشچ  نآ  زا  بآ  ار  لد  هک  **** هام همشچ  رب  خنز  نآ  هاچ  هب 

یباتفآ زا  تسا  هتشگ  قلعم  **** یبآ هک  یئوگ  شبغبغ  قوط  هب 
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زورون جنران  زا  دتسب  يدرگ  هک  **** زورفا سگرن  ران  ود  نیمیس  نادب 

تشک نتشیوخ  کشر  ار ز  مقاق  هک  **** تشگنا هد  شنیمیس  ياه  قدنف  هب 

بامیس تخت  رب  دش  هتخت  نیمیس  وچ  **** بآ قنور و  سب  زا  هک  دعاس  نادب 

ماخ هرقن  زا  يا  هشوش  نکیلو  **** مادنا هشوش  نایم  كزان  نادب 

وا قاس  نیمیس  هب 
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مراین نتفخ  بش  هب  میوگ  رگ  هک  **** مراین نتفگ 

تسا شیوخ  ياج  رب  نم  دنگوس  ود  هب  **** تسا شیب  هدید  زک  وا  ياپکاخ  هب 

شتسشن ياج  منک  ناج  نایم  **** شتسد هب  مراک  دهد  متسد  رگ  هک 

مشاب هدنب  ار  وا  هاش و  ار  ناهج  **** مشاب هدنز  ات  درذگن  متسد  ز 

نیریش نابز  زا  اسیکن  نتفگ  دورس  شخب 84 - 

تخاونب شیوخ  گنچ  دوز  اسیکن  **** تخادرپ هدرپ  نیا  دبراب  دور  وچ 

يرامع زا  دروآ  رب  يرکب  نینچ  **** يراصح شدنناوخ  هک  هدرپ  نآ  رد 

كاخ رب  ورس  نوچ  هیاس  نکفارب  **** كالاچ ورس  يا  تشگ  وت  كاخ  ملد 

یباین نم  نوچ  یندرگرد  نسر  **** یبات هچ  ندرگ  نسر  نیگشم  نیا  زا 

ناریسا نوچ  میآ  ندرگ  رد  نسر  **** ناریم وچ  مدرک  یشک  ندرگ  رگا 

نم هناریو  یکی  رد  ملاع  ود  **** نم هناخ  رد  نامسآ  دجنگن 

روز مه  غرمیس  اب  هشپ  دشابن  **** روم هناخ  نالیپ  ياپ  دباتن 

یهایگ رد  یتشهب  دجنگ  اجک  **** یهاچ هب  دیآ  دورف  یک  يرهپس 

دیاشن ار  ناطلس  تخت  راثن  **** دیاشن ار  نابرد  لزن  وک  يرس 

رس رب  هدید  مدیرواک  نیب  ناج  هب  **** رگنم هنیشود  ندروآ  ناج  هب 

تسین مرک  زج  ناو  مدیاب  یعیفش  **** تسین مدق  ار  شهاوخ  هک  ترضح  نآ  رد 

مهاوخب مرآ  تسد  هب  يرذع  رگا  **** مهانگ نیدنچ  ندرک  رذع  هب 

سوک رد  سوک  درآرب  شیاشخب  هک  **** سوب رد  سوب  ار  نیمز  نادنچ  منز 

مشارت رب  یئوربآ  كاخ  نازک  **** مشارخ نادنچ  ار  كاخ  هرهچ  هب 

مرزآ روشنم  دهد  ملابقا  هک  **** مرن منک  نادنچ  خر  هب  ار  تطاسب 
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هام دوب  ناکیپ  علاط  بحاص  هک  **** هاش همان  علاط  مدناوخ ز  نینچ 

مراد هار  رد  نآ  زا  ياپ  ناکیپ  وچ  **** مراد هام  علاط  هک  مکیپ  نآ  نم 

وت اب  هدیشوپ  متشاد  یمایپ  **** وت اب  هدیشوج  لد  نیا  شوج  ز 

مراذگ ار  تماو  وت  جنگ  زا  مه  **** مراذگ ار  تمایپ  ات  مدیرب 

زاب شمدروآ  نایم  رد  هدرخ  هب  **** زان کی  درک  يدرخ  رگ ز  مناهد 

هنایم رد  شلعل  ود  اب  مداهن  **** هنابز شتآ  زا  دزرب  رگ  نابز 

و
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تفای نآ  بیدات  نتفات  رس  زا  مه  **** تفات يرب  نامرف  زا  رس  مفلز  رگ 

درمناوج يودنه  وچ  دمآ  رذع  هب  **** درک ییگنت  یکرت  ممشچ ز  رگ  و 

تسه نامک  نآ  زین  ارت  شریت  نزب  **** تسب نامک  رب  هز  رگا  موربا  مخ 

تخاس ایتوت  تکاخ  يرایشه ز  هب  **** تخادنا يریت  یتسم  هب  ما  هزمغ  رگ  و 

مدیشک رد  نوچ  رگن  شریجنز  هب  **** مدید هتفشآ  شیوخ  دعج  وت  زا  رگ 

رس رب  عمش  نوچ  دوخ  ناج  مداهن  **** رد نیدب  مدروآ  رد  رس  لعشم  وچ 

منورب طخ  زا  راو  هطقن  یباین  **** منوخ هب  ددنبرمک  تطخ  رگا 

تسچ شنماد  مریگ  هدید  بآ  هب  **** تسس نم  راک  تلاصو  دریگ  رگ  و 

شیر منک  شنادند  دیراورم  هب  **** شیب نیزا  منوخ  دروخ  رگ  تقیقع 

تسدیدپان شدیلک  ادیپ  شرد  **** تسدیچن سک  شویم  هک  مغاب  نآ  نم 

تسم منک  شروگنا  باز  هوشع  هب  **** تسد دشک  مران  رب  وت  زج  رگ  یسک 

یناشن سک  دباین  مماداب  ز  **** یناهد دراد  رکش  زک  بل  نآ  زج 

گنر سک  وت  زج  دباین  مبانع  ز  **** گنس ینز  رس  رب  مقدنف  نوچ  رگا 

مدنق دیاشگب ز  هتسپ  وت  زج  هک  **** مدنخ هتسپ  ناهد  نوچ  سکنآ  رب 

دراد راخ  رب  مدق  اسآ  جنرت  **** دراد راک  مجنرت  اب  وک  یسک 

دزیخنرب شچیه  راخ  زج  نم  ز  **** دزیتس ملخن  اب  هک  ینیچ  بطر 

مبیرف شلفط  نوچ  خرس  موم  هب  **** مبیس هب  دراد  عمط  وک  یناهد 

هار سک  وت  زج  دباین  هویم  نیدب  **** هام رب  دیآ ز  باتفآ  ریز  رگا 

ورسخ نابز  زا  دبراب  نتفگ  لزغ  شخب 85 - 

زاوآ تشادرب  دبراب  ياتس  **** زاس رب  هناسفا  نیا  دز  نوچ  اسیکن 
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تسار هر  رد  ار  لزغ  نیا  دنکفا  رد  **** تسارآ قاشع  هدرپ  ار  اون 

یئوگ تسا  دنکفا  زب  ياپ  کلف  **** یئوکن عمش  يا  تیوک  رد  ارم 

رد نآ  رب  گس  نوچ  مود  دوخ  ياپ  هب  **** رس يربیم  مدنفسوگ  نوچ  رگ  هک 

تسین يا  هشیپ  هب  یلدیب  زک  ربب  **** تسین يا  هشیدنا  يرب  یم  ار  ملد 

مغ يراب  رسب  **** دباتن رب  لد  نیا  راب  وک  ینت 
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دباتن ربلد 

رود دوب  تمدخ  زا  هک  لد  دیابن  **** روجنر صخش  دشابن  تمدخ  رد  وچ 

وت زا  ماک  درادن  قنور  سب  هک  **** وت زا  مرادرب  لد  هک  مشوک  یسب 

نتفرگرب تراب  زین  لد  زا  هن  **** نتفرگ رب  تراک  لد ز  ناوتب  هن 

تسنوخ باقرغ  رد  وت  یب  مناج  هک  **** تسنوزف ناج  دص  نینچ  زک  ناجنادب 

تسا رابغ  ار  ممشچ  وت  يوهآ  زک  **** تسا راکشوهاک  هیس  مشچ  نادب 

دیشروخ دنام ز  ادج  وک  هرذ  وچ  **** دیمون یلاخ و  وت  مدنام ز  ورف 

ایرد دنام ز  ادج  وک  یهام  وچ  **** اهنت روجنر و  وت  متشگ ز  ادج 

غیت ای  جات  کنیا  رس  یناد و  وت  **** غیم رد  هام  نوچ  نیزا  شیب  مرادم 

يامرف هزات  یلاثم  ار  تیانع  **** يار دش  هزات  تلامج  کلم  رد  وچ 

تیاپ ياج  مسوب  هک  بش  کی  زا  مک  **** تیاج هدید  مدرک  هک  يرمع  زا  سپ 

يراد هدنز  ار  يا  هدرم  کش  یب  هک  **** يراد هدنخ  رپ  مبل  رگ  ناد  نانچ 

ار يا  هدرم  نادرگ  هدنز  یئوبب  **** ار يا  هدرسفا  زورف  رب  یسوبب 

ندینش تزاوآ  دشاب  كرابم  **** ندید وت  يور  دوب  خرف  ارم 

یناگدنز بآ  دب  مشچ  زا  وچ  **** یناهن ممشچ  زا  هک  دش  نآ  فالخ 

تسوا هدروآ  دیدپ  ناج  ات  نت  ز  **** تسوا هدرک  شنیرفاک  یئادخ 

زور یکی  مه  ار  مبش  درآ  زورب  **** زوسلد وت  يور  زک  تسه  مدیما 

دید دب  راک  ار  دوخ  قشع  تسد  ز  **** دید دبراب  درب  تسد  نیریش  وچ 

گنچ رد  زاس  رد  نیاک  داد  یگنچ  هب  **** گنت هنیس  زا  دیشک  رب  یئاون 

ددرگ هاتوک  يرواد  نیاک  رگم  **** ددرگ هاریب  هش  هک  یهار  نزب 
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نیریش نابز  زا  اسکین  نتفگ  دورس  شخب 86 - 

تخاس يوهار  رد  لزغ  نیا  هگنآ  سپ  **** تخاس يوداج  منرت  رد  اسیکن 

زورما دنام  دهاوخن  تفر و  يد  هک  **** زوسلد نارای  اب  رای  يا  زاسب 

دنچ یگتسهآ  نیب  رمع  باتش  **** دنچ یگتسب  ام  اب  ياشگب  هرگ 

يراوتسا داینب  چیه  درادن  **** يرایرهش ات  نک  مکح  يرای  ز 

دیاب هچ  یتخس  نیدب  **** یتخر تسس  نیا  اب  دنچ  يزور  هب 
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یتخس درک 

تسب دوخ  ناج  رب  هرگ  دص  دیاب  هچ  **** تصش ای  هاجنپ  دوب  وک  يرمع  هب 

دروخ گس  تخپ و  نابگس  هک  ابکس  اسب  **** درس یگریط  زا  دنام  هک  هب  ات  اسب 

میشوک زاب  ادرف  هک  دشاب ؟ ناما  **** میشون هداب  بشما  هک  دشاب  نآ  شوخ 

يراگزاس بشما  ندرک  دیابب  **** يراودیما دنامن  ادرف  رب  وچ 

تسدوس هچ  اناج  يا  هدیدان  ناهج  **** تسدومن يزاب  بش  رایسب  ناهج 

زورون دوب  دهاوخن  یلصف  ره  هک  **** زورما روخ  رب  يوزا  يراد  يراهب 

داب درب  دیآ  نازخ  ماگنه  وچ  **** داز یمدآ  دیوبن  ار  وک  یلگ 

دزیرب لگ  دراذگ  رگ  یبالگ  **** دزیخ بالگ  وزک  رتهب  نآ  لگ 

تسلاحم دیآ  باسح  رد  سم  نم  وچ  **** تسلافس رز  مان  هک  ترضح  نآ  رد 

باتبش مرک  هگنآ  دیشروخ و  خر  **** بآ هرطق  هگنآ  ایرد و  بل 

زیگنارب قنور  نم  وچ  ار  يداسک  **** زیت يوکین  زا  تسه  وت  رازاب  وچ 

؟ یناد هچ  تزور  یکی  دیآ  راک  هب  **** یناوت ات  دساک  يالاک  رخب 

يراک هب  دیآ  زین  هتسب  هتسکش  **** يراب راک و  دراد  هچرگ  یتسرد 

تسرامش رد  مه  اهزیر  هضارق  **** تسرایع نوزفا  رهم  هب  رز  هچ  رگا 

شورفم زاب  يدیرخ  مبیع  نیدب  **** شوگ رد  هقلح  مقشع  یتسداهن ز 

یناگدنز هگناو  تست  لاصو  **** یناوج رمع و  زا  نم  يانمت 

مشوک شیب  نیز  رگا  ینز  میآ  رب  **** مشوگ تسا  یضار  وت  یماغیپ ز  هب 

تسم هدش  اهنت  یم  هدروخ  تولخ  هب  **** تسد زا  هتفر  تقشع  ياپ  رد  منم 

ریشمش هب  منادرگن  رس  تیاپ  ز  **** ریز زا  الاب و  زک  هیاس  نآ  منم 
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مدرگنرب مدرگن  رد  ات  وت  ز  **** مدرگن رس  یبات  وت  زا  مدرگن 

تلامج اب  تبینج  منار  نورب  **** تلایخ اب  میوگ  دنچ  ات  نخس 

مدوب هدرپ  رد  نابرطم  نحل  وچ  **** مدومن نونکا  ات  هک  یتخس  رهب 

داتفا مهاوخ  نوریب  هدرپ  زا  قرب  وچ  **** داتفا مهاوخ  نوخ  هدرپ  رد  نونک 

دشوجن شتآ  شنغور ز  گید  هک  **** دشوپ يور  نادنچ  هدید  زا  غارچ 

هک **** بان مروخ  یم  نم  ارت  منابسخب 
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باوخ رد  وت  مشاب  شوخ  تسمرس  نم 

مناتس تدرد  یهگ  هسوب  یهگ  **** مناتس تدرگ  ایتوت  ياجب 

مدنخ هاگ  تقشع  میرگ ز  یهگ  **** مدنب زاب  وسیگ  هب  تفلز  رس 

تنیتسآ دنادن  تتسد  رب  هک  **** تنیگن شقن  لد  هب  مدنب  نانچ 

ار تنهاریپ  یهگآ  دوبن  هک  **** ار تنت  مریگ  نانچنآ  شوغآ  رد 

زاب موش  تبعل  نوچ  هدرپ  ردنا  نم  **** زار دنک  ناهنپ  بش  زاب  تبعل  وچ 

دیآ رب  يرازلگ  میراخ  ره  ز  **** دیآ رب  يراک  نینچ  متسد  زا  رگ 

نادرگ میزور  ییزوریپ  نینچ  **** نادرگ میزوریپ  هب  هر  ایادخ 

كاچ ار  هماج  یلاح  درک  تلاح  ز  **** كالاچ تیب  نیا  درک  شوگ  ورسخ  وچ 

ناهدبلاک رد  نم  ناج  نک  يوق  **** ناه دبراب  يا  تفگ  دایرف  دص  هب 

ورسخ نابز  زا  دبراب  نتفگ  دورس  شخب 87 - 

تخیر وا  رب  یبآ  دبراب  ياتس  **** تخیگنارب شتآ  هاش  نوچ ز  اسیکن 

راسنوگن دش  اسکین  گنچ  وا  زک  **** راک رب  درک  یئاون  يداتسا  هب 

ار لزغ  نیا  تفگ  ورف  نکفاریز  هب  **** ار للخ  نآ  درب  کلم  بیکرت  ز 

یهانگ ره  رد  دروآ  رذع  دص  هک  **** یهاوخرذع رب  منص  يا  یشاخبب 

مدیشچ ینامیشپ  رهز  یسب  **** مدیشک رس  يزور  وت  مکح  زا  رگ 

تسهاوخ رذع  ممشچ  بآ  رخآ  هن  **** تسهانگ مدرک  نم  هچ  ره  متفرگ 

مدرک هک  يردغ  رهب  مراتفرگ  **** مدروخ هک  يداب  رهز  منامیشپ 

ار میباوخ  یب  وتب  مرآ  عیفش  **** ار میبآ  یب  شک  فرح  رد  ملق 

مرادن رب  تیارس  كاخ  زا  رس  **** مرادنرب تیاپ  رس ز  سپ  نیزا 
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تیاپ كاخ  مسوب  مشچ  رگید  هب  **** تیاج مشچ  کی  هناخ  رد  منک 

میوگن ناج  نایم  زا  ناج  ترگ  **** میوگن ناهنپ  رتب  گس  زو  مگس 

یتسب زین  رد  نآ  دوب و  یمالس  **** یتسه هلمج  رد  وت  نم ز  بیصن 

تمان هب  مراد  یم  هزات  ار  نابز  **** تمالس زا  شوگ  دش  مورحم  رگا 

ینایز مه  درادن  یسرپ  مرگ  **** یناغف مران  رب  هچرگ  بت  نیا  رد 

تسمامت مدرگ  ترطاخ  رب  رگا  **** تسماخ دیما  ارم  شسرپ  وت  ز 

نآ نم  يراد  رگ  و  **** مرانکرب ییآ  هک  لد  يرادن 
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مرادن علاط 

ناج يا  مکاخ  نیمادک  نم  یئوگن  **** ناج يا  مکانمغ  تمغ  زک  یئامن 

تسباوص نتسج  ناتسود  ياضر  **** تسبارخ لد  نیاک  ییضار  وت  رگا 

زان مشک  یم  دیآ  رب  مناج  ات  هک  **** زاسیم زان  یناوت  ات  نم  رب  وت 

تسا راکچ  مغ  اب  ارت  یقوشعم  وت  **** تسا راگزاس  مغ  ارم  قشاع  منم 

مناوت یم  ات  تمغ  رد  مزوس  هک  **** منارب نم  هنرگو  يزاس  رگ  وت 

يزورف ملاع  رد  شاب  یقاب  وت  **** يزور وت  رادید  تسین  رگ  ارم 

یناگدنز دشاب  هک  دیاب  ارت  **** ینابرهم رد  مهد  ناج  نم  رگا 

یئوربوخ زا  شاب  رادروخرب  وت  **** یئوکن زا  مدروخنرب  نم  رگا 

تسین نآ  زا  كاب  هنرگو  منامرا  نم  **** تسین نادواج  تبحص  هک  نام  میاد  وت 

میوا زورهب  نم  هک  هب  نآ  ارم  **** میوگ دنناوخ و  میزور  یب  وت  ز 

داب هب  زور  زا  زور  زور  ره  ارت  **** داب رب  تفر  يزور  زور و  رگ  ارم 

يدورس متفگ  رب  هک  يرت  نیدب  **** يدور کشخ  رب  دبراب  دز  رب  وچ 

تخوس ار  لقع  غارچ  نغور  نوچ  هک  **** تخورفارب یمرگ  نادب  نیریش  لد 

دایرف هب  دمآ  هاش  دایرف  نازک  **** دازآ ورس  نآ  درک  دایرف  نانچ 

نیریش زاسمد  دش  درک و  یلیسر  **** نیریش زاوآ  دینش  نوچ  هشنهش 

زاوآ هب  هش  يدرک  شیگنهآ  مه  **** زاس یتخاس  نیریش  هک  هدرپ  نآ  رد 

دیوگ زاب  ار  نخس  نآ  هوک  ودب  **** دیوگ زار  یهوکب  وک  یصخش  وچ 

هدیرد نهاریپ  هاش  وس  نازو  **** هدیشک رب  هنارت  هم  وس  نیزا 

تساخرب هار  زا  نابرطم  عادص  **** تساخرب هآ  قشاع  ود  زوس  زا  وچ 
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یلاخ درک  ار  ارس  ورسخ  زج  ز  **** یلاح روپاش  ات  دومرف  کلم 

شوهیب ربص و  یب  دش  هاگرخ  يوس  **** شوج زا  رپ  یهاگرخ  زاوآ  نآ  رب 

راد هگناج  اتفگ  تسد و  شتفرگ  **** رایشه روپاش  نامز  رد  دمآ  رد 

تسشنب دید  يریگتسد  ار  دوخ  وچ  **** تسد زا  دش  یم  ورسخ  راک  هچ  رگا 

زومآ نم  رد  شزار  تسا  زاوآ  هچ  **** زوسلد زاوآ  نیک  تفگ  هگنآ  سپ 

هاگرخ زا  نیریش  ندمآ  نوریب  شخب 88 - 

ناهج **** روپاش هاش و  هتفرگ  رب  تیاکح 
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رون رد  رون  رسکی  دندید 

هام نورب  دیآ  ربا  ریز  زک  نانچ  **** هاگرخ دمآ ز  نورب  رکیپ  يرپ 

رهچ يرپ  نآ  داتفا  رد  هش  ياپ  هب  **** رهم رس  زا  تسمرس  نارایع  وچ 

دید دوخ  ياپ  ریز  هب  ار  هم  رس  **** دید دوخ  يالوم  ار  قوشعم  هش  وچ 

ياپ رد  هک  هب  رس  رب  جات  ار  هش  هک  **** ياج دوخ  قرف  رب  شنتخاس  يداش  ز 

درک یم  زاب  هد  یکی  شتافاکم  **** درک یم  زاس  شرای  هک  تمدخ  نآ  رد 

دمآ رب  یسوب  نهد  ياضاقت  **** دمآ رترب  یسوب  ياپ  زا  راک  وچ 

درک رثا  رد  نیریش  هب  یئور  شرت  **** درک رذگ  رطاخ  رب  هک  شتآ  نآ  زا 

گنتلد زاب  دش  نوچ  داش و  دش  ارچ  **** گنرلگ يور  ناک  هدش  ناریح  کلم 

روذعم تسه  هتفرگ  دش  هم  رگ  هک  **** روپاش تفگ  ورسخ  شوگ  رد  ناهن 

زورفا لد  نآ  درورپ  کین  مانب  **** زورما هب  ات  ار  دوخ  هکنآ  يارب 

هام خر  رب  تلاجخ  لاخ  دهن  **** هاش یتسد  قلطم  هک  دسرت  نونک 

دنویپ هب  زج  دراین  رد  رس  ودب  **** دنمورب مخت  ناک  تسناد  هش  وچ 

تسد وا  يوس  دراین  نیواک  یب  هک  **** تسب اهدهع  دروخ و  دنگوس  یسب 

دزارف ندرگ  شندرک  نیواک  هب  **** دزاس عمج  ار  ناهج  ناگرزب 

دزیخنرب نآ  نامز  نیا  تسد  زا  هک  **** دزیر ماج  رد  یم  هک  دیاب  یلو 

مینیب هب  ملاع  رگیدکی  يور  هب  **** مینیشن مه  اب  نامداش  بشما  کی 

نیورپ هام  زا  داشگرب  هدنخ  هب  **** نیریش دینشب  ار  هاش  دهع  وچ 

دمآ رب  یصاقر  هب  شفلز  رس  **** دمآ رد  یصاوغ  هب  رد  اب  شبل 

هداد باوخ  ار  نابرطم  غامد  **** هداد بات  رز  رویز  شورخ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 489 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک تسم  ار  نایقاس  هعرج  هب  **** هدرک تسد  رب  حدق  یم  زا  شبل 

یقاس دیشروخ  دوب  برطم  هم  هک  **** یقاب دنام  دناوت  نوچ  يداش  ز 

هدنام رود  اهضرغ  بابسا  زک  **** هدنام رومخم  نانچ  یتسم  زا  لد 

شومارف ار  توهش  هدرک  تذل  ز  **** شون رگد  ياهینشاچ  زا  غامد 

هگنآ رطع و  روخب 
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ابیکش دشاب  اجک  يداش  زا  لد  **** ابیز يور 

شتآ بآ و  ردنا  شتآ  بآ و  رد  **** شکلد ياهیزاب  هدنام ز  ورف 

دیابر ار  نهاک  سیطانغم  وچ  **** دیاب هک  تبغر  نادب  یئاهششک 

يراوخ راهنز  افو  زا  دندرکن  **** يراهنیز تبحص  دوب  نکیلو 

تسوپ زا  لگ  نوچ  يداش  دمآ ز  نورب  **** تسود لد  ورسخ  فک  رد  دمآ  وچ 

دومآ رب  نیورپ  ار  هام  دنرپ  **** دولاپ هدید  زا  عمش  وچ  ار  دوخ  لد 

تخوس یم  دوع  هم  رمجم  رب  رگم  **** تخود یم  هام  رد  ار  هدید  ناگژم  هب 

شدنمک رب  لبنس  تسب  یم  یهگ  **** شدنرپ رب  سگرن  دوسیم  یهگ 

تسویپ بامیس  نوچ  دیزرل  یهگ  **** تسد يدز  شنیمیس  ران  رب  یهگ 

يدرک زادنا  کشم  هام  رب  بش  ز  **** يدرک زاب  شدعج  لوغرم  یهگ 

يداهن رب  شهالک  هنامالغ  **** يداشگ رجعم  شرس  قرف  زا  هک 

دنق ناهد  رد  يداهن  شلعل  زا  هک  **** دنب نایم  رب  یتسب  شوسیگ  زا  هک 

تشم رد  بیس  نوچ  خنز  يدروآ  هگ  **** تشگنا هب  ار  شقیقع  يدوس  یهگ 

يدومن وزاب  شیدنب  وزاب  هب  **** يدوبر شتسد  زا  هنیتسد  یهگ 

يدنکف ندرگ  رد  قوط  ياجب  **** يدنک ياپ  زا  شاهلاخلخ  یهگ 

شیوخ لد  لاح  رد  يدید و  ورد  **** شیپ رد  عمش  نازورف  يدروآ  هگ 

؟ وت یئوت  نآ  نم  منم  نیا  تفگ  یهگ  **** وت یئوت  ناج  ار  منت  یتفگ  یهگ 

دنسرخ تشگ  بش  نآ  يزاب  دهاش  هب  **** دنبلد هزیکاپ  نآ  دنب  رد  شلد 

یتسم ریش  زا  دنام  تسم  ریش  هب  **** یتسرپ توهش  رد  ود  ره  طاشن 

ساملا كون  دتفین  رد  رب  ات  هک  **** ساپ ار  شیوخ  جرد  تشاد  یم  فدص 
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شومارف هدرک  نونغرا  هنامز  **** شون زا  رتشوخ  ياهسوب  کناب  ز 

درک یم  زان  نآ  هبال و  نیا  زونه  **** درک یم  زاس  ار  لهد  نوچ  نز  لهد 

دندوب زان  اب  هگ  رذع و  اب  یهگ  **** دندوب زاسمد  يا  هتفه  ناسنیدب 

يدنتشاذگن یلدشوخیب  یمد  **** يدنتشاد ترشع  گنهآ  زور  هب 

يدنتخادنا نیتبعک  هسوب  هب  **** يدنتخاب تعانق  درن  بش  هب 

دش یم  تسم  توهش  هناوید  ضرغ  **** دش یم  تسد  زا  راک  هک  متفه  بش 

رد مه  ات  دومرف  کلم 
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هار دنک  نشور  نتشیوخ  جرب  هب  **** هام نآ  بش 

شباسح دناد  ادخ  يرپ  زا  هک  **** شباکر رد  بکاوک  نوچ  یهاپس 

دنرآ شنیرز  لمحم  رد  هم  وچ  **** دنرآ شنیکمت  دص  هب  ات  دنیشن 

هاگرخ دمآ ز  نتشیوخ  رصق  هب  **** هام نتشیوخ  جرب  هب  دیاک  نانچ 

گنت ناهج  تسد  دش  میس  دقن  ز  **** گنس رد  زاب  نیمیس  دقن  نآ  تفر  وچ 

یناشن اهیتشک  میس  زا  دنامن  **** ینابداب نیرز  درک  رب  کلف 

شیپ رد  کلملاراد  هار  هتفرگ  **** شیوخ لزنم  زا  درک  چوک  هشنهش 

دوساین ندروخ  یم  دوسآرب و ز  **** دومرف راک  ار  برط  دمآ  رهش  هب 

یشخب جات  زا  درک  هزات  ار  ناهج  **** یشخرد امیس  يوربا  ضیف  هب 

دراین رب  دراین  رد  ات  نیمز  **** دراد هدنشخب  ار  درم  دمآرد 

ایهم ایرد  دوش  ناراب  یب  هن  **** ایرد ریفوت  یب  ربا  دزیر  هن 

یجارخ دهاوخ  سک  هناریو  زا  هن  **** یجاب تسه  ور  یهت  درم  رب  هن 

ناسآ راوشد و  هشیدنا  دننک  **** ناسانش رتخا  ات  دومرف  یبش 

كرابم يزور  يرطاخ  نشور  هب  **** كرات کیرات  بش  زا  دنیوجب 

زور نآ  ندروآ  باتفآ  جرب  هب  **** زورفلد هام  نآ  دهم  دیاش  هک 

دنداهن نومیم  یعلاط  ار  برط  **** دنداشگ لکشم  وا  رب  نادنبدصر 

نئادم هب  رصق  زا  ار  نیریش  ورسخ  ندروآ  شخب 89 - 

تخب دش  زوریپ  ار  حبص  سورع  **** تخت نوگ  هزوریپ  رب  وچ  يزوریپ  هب 

ندرک هرای  رز  زا  ملاع  سورع  **** ندرک هراپ  عقرم  زا  تسر  ناهج 

تخادنا شیارآ  نآ  مرش  زا  روخ  هک  **** تخاس یشیارآ  سورع  رهب  زا  هش 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 493 

http://www.ghaemiyeh.com


لاخلخ درز  يوم و  خرس  رسارس  **** لاس ناوج  مشچ و  هیس  رتشا  رازه 

مس نینهآ  ماتس و  نیرز  همه  **** مد ات  شوگ  عصرم  بسا  رازه 

گنل ناشراتفر  اب  دوب  نارود  هک  **** گنربش مشچ و  هراتس  رتسا  هرازه 

ناتسرپ تب  غارچ  کی  ره  خر  هب  **** ناتسپ ران  ناتبعل  نارازه 

شوگ رد  هقلح  هالک و  رد  رد  همه  **** شوپ بصق  نایورهام  نارازه 

راوهش يولول  زا  هدنکآ  همه  **** راورخ دنچ  هنیزخ  قودنص و  ز 

دوب رتشیب  دصناپ  هک  رذگب  دص  ز  **** دوب رز  ابیدرپ و  هک  اهشرفم  ز 

رز رپ  همه 
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ینیب هن  نونکا  ناهج  رد  ناسنآ  زک  **** ینیچ ياهابید  و 

يراهب یکبک  رد  سواط  ره  هب  **** يرامع هد  نیرز  ناسواط  وچ 

هدرک بیترت  وا  صاخ  رهب  ز  **** هدرک بیکرت  رز  هب  يدهم  یکی 

اره قوط و  اب  ناور  اهتبینج  **** ارگ قاط  ات  نوتسیب  دح  ز 

هداد گنر  قریب  جوم  ار  اوه  **** هداد گنت  هزین  ضرع  ار  نیمز 

دهم رد  دهم  يرامع  رد  يرامع  **** دهش نوچ  نابوخ  بکوم  هر  همه 

هام رب  هتسب  نوگرکش  ياهبصق  **** هار رس  رب  ناسورع  نازیررکش 

دنق اب  کشم  هتشرس  بل  لاخ و  ز  **** دنبلد خوش  ناتب  هرهچیرپ 

يدنب قرف  هتسب  راو  یقارع  **** يدنلب ورس  ره  قرف  درگب 

هنایزات نیگشم  هدرک  وسیگ  ز  **** هناور نابسا  رب  نیز  تشپ  هب 

رت ولول  رز  ولول  رب  هدز  **** رز ولول  هداهن  رد  وسیگ  هب 

رود دب  مشچ  وز  یشیارآ  نینچ  **** رون نیدب  نییآ  نیدب  قنور  نیدب 

دنتفر زاب  نیریش  لابقتسا  هب  **** دنتفر زان  طاشن و  رد  کیاکی 

رت قدنف  نوچ  يرد  ره  ناشفارد  **** رس رب  دوب  ناشفا  قدنف  ياجب 

کشخ رز  اب  رتولول  عصرم  **** کشم هفان  لگ  هرپ  ياجب 

زان دص  هب  ار  نیریش  دندروایب  **** زادنارهوگ زیر و  جنگ  هر  همه 

نئازخ زا  كاخ  نماد  دش  ینغ  **** نیادم رد  نیریش  دهم  دمآ  وچ 

يراثن شیاپ  رد  تخیر  هشنهش  **** يراهبون نوچ  دش  هک  یماگ  ره  هب 

یهام تشپ  زا  زونه  دیور  مرد  **** یهاش نازیر  مرد  سب  زک  نانچ 

دیشروخ هدنبات  لمح  جرب  رد  وچ  **** دیشمج هاگ  تلود  هب  دمآ  دورف 
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ار نادرخب  ناهگآ و  راک  نامه  **** ار نادبوم  ندناوخ  دومرف  کلم 

دناشفا يور  هب  نیریش  ناج  سک  ره  هک  **** دنار نمجنا  رب  يا  هصق  نیریش  ز 

راوازس مزاونب  هک  شرهم  رهب  **** رای مه  تفج و  مه  ارم  دش  نیریش  هک 

یناگدنز ناسنیزا  درک  دناد  هک  **** ینابرهم نیا  اب  تسکاپ  نم  ز 

تسه نآ  يار  مزارف  ندرگ  ودب  **** تسه نآ  ياج  مزاس  تفج  ار  وا  رگ 

دریگ مارآ  تفج  هب  یغرم  ره  هک  **** دریگ ماج  لگ  اب  هک  رتهب  نآ  یم 

رب وچ 
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تفس ار  كاخ  دناد  هک  نهآواگ  هب  **** تفج ار  واگ  دشابن  ندرگ 

دنتفرگرب اهنیرفآ  لغش  نآ  رب  **** دنتفگرب اهنیبج  زا  درگ  همه 

نیشنب هک  ار  دبوم  دناوخ  دوخ  رب  **** نیریش تسد  ورسخ  هاگنآ  تفرگ 

تسب وا  نیواک  نادبوم  مسر  هب  **** تسب وا  نییآ  رب  شقن  ار  نخس 

داتسرف شصاخ  هدرپ  نورد  **** داد یگصاخ  سلجم  هب  ار  شدهم  وچ 

سوب نیمز  باطخ  شخب 9 - 

یهلا دییات  هاگ  تلاوح  **** یهاش گنروا  هدنراد  یهز 

تفاسم یئوم  مدع  ات  تغیت  ز  **** تفالخ تشپ  تنطلس  هانپ 

یناعم نیا  تساوشح  هک  متفگ  طلغ  **** یناث دیشمج  مود  نودیرف 

درم مه  ریش و  مه  یتلود  غلاب  وت  **** درورپ واگ  یلفط  دوب  نودیرف 

كالفا ياهردژا  دشخب  ناج  ارت  **** كاحض رام  ناج  ار  دیشمج  دتس 

جاتحم هب  یشخب  یم  تخت  جات و  وت  **** جات اب  تخت  يدنتشاد  ناشیا  رگ 

یناولهپ مه  يورسخ  مه  دوخ  وت  **** یناشنورسخ يولهپ  ره  دنک 

نییآ وت  هنییآ  تشاد  ردنکس  **** نید ارت  دوب و  نیگن  ار  نامیلس 

ماج زا  دیشمج  هنیا  ردنکس ز  **** مایا يدید ز  وت  هچنآ  دندیدن 

وت زا  مکحم  یناگدنز  ساسا  **** وت زا  مرخ  یناوج  کلم  یهز 

تسلین تخت  دشاب  وت  شقن  یبوچ  **** تسلیپ تشپ  رب  دوخ  تخت  دص  رگا 

یتفرگ مج  ياج  ماج  نیرز  هب  **** یتفرگ ملاع  نینهآ  غیت  هب 

هنیگبآ رب  نک  فقو  نهآ  زا  **** هنیزخ دش  مهارف  نوچ  نهآ  هب 

هاش دهد  نامرف  رگا  تفگ  مهاوخب  **** هاتوک دنچ  یثیدح  يروتسد  هب 
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مهاش ناتروراه  نابنج  سرج  **** مهار ناکیپ  رحس  رحس  زا  نم 

غاز رگ  تنیک و  ینک  لبلب  مرگ  **** غاب نیرد  نم  مدوب  غرم  نیتسخن 

ریش مدمآ  ریش  مدمآ  رید  رگ  و  **** رید مدمآ  رید  یگدنب  ضرع  هب 

درمناوج يا  يآ  تسرد  يآ و  رید  هک  **** درگناهج ریپ  نخس  نیا  تفگ  شوخ  هچ 

دنوادخ رهب  زا  مزاس  یلزن  هک  **** دنچ یتدم  مدوب  هشیدنا  نیا  رد 

رود زا  مسوب  ار  نیمز  مرآ  شیپ  هک  **** روفغف لاپیچ و  هفحت  مدوبن 

زیر رکش  مدرک  ار  هسوب  طاسب  **** زیگنا ترکف  لایخ  یتشم  نیدب 

نابرق روم  هچ  رگا 
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دیاشن ار  نامیلس  لزن  خلم  **** دیاشن ار 

مغیرد ناج  يدوبن  يدوب  رگ  و  **** مغیم زغم  رد  نیا  زج  یبآ  دوبن 

دریگ هک  ار  یباقع  یکشجنگ  هب  **** دریگ هک  ار  یباتفآ  هرذ  هب 

یئایک رد  مرادن  یئوم  نیا  زج  **** یئادخدک زک  نم  سوسفا  دوس  هچ 

هاش ترضح  رد  متسین  مزالم  **** هاگیب هاگ و  لد  نوچ  هکنآ  ثیدح 

مزاسن سکاب  اعد  اب  زج  نم  هک  **** مزار هدیشوپ  کلم  رب  دشابن 

تسنیبگنا یمین  هکرس  یمین  هک  **** تسنیشن تولخ  یشدکا  یماظن 

شود رب  راب  هتسب  کشخ  دهزب  **** شون همشچ  هداشگ  رت  عبط  ز 

تسیناگدنز بآ  مبطر  ناسل  **** تسیناخ کشخ  هچ  را  مدهز  ناهد 

متفرگ وخ  اقنع  وچ  یئاهنت  هب  **** متفرگ وب  تلزع  فان  زا  کشم  وچ 

دیاین يراک  اعد  زا  ریغ  نم  ز  **** دیاین يراخ  نم  وچ  زا  مزب  لگ 

یهاگحبص دوجس  یتخل  رگم  **** یهاش ياهتمدخ  درک  منادن 

مسرت ماخ  راک  لد ز  رد  عمط  **** مسرت ماد  زا  غامد  رد  تنوعر 

ندیرد مهاوخ  ابق  ار  تنوعر  **** ندیشک مهاوخ  رب  هقرخ  ار  عمط 

هاگنآ مشاب  درفم  وچ  میاسایب  **** هاگنآ مشاب  درجم  یقشع  نم و 

مرآ رب  رس  تلود  وچ  تکارتف  ز  **** مراپس تکارتف  هب  ار  دوخ  رس 

رون یلع  رون  میزاونب  رگ  و  **** رود زا  مسوب  رد  ینکفا  رود  مرگ 

باتبش مرک  نوچ  منک  يزورفا  بش  **** باتهم وچ  دیاب  ترگ  هدنخ  کی  هب 

هاش ای  ریمای  شرس  رب  یتشبن  **** هار دوخ  هب  يداد  ار  هک  ره  تلود  وچ 

يدیشک رد  يوزا  تملظ  سالپ  **** يدید هک  سک  ره  رد  حبص  مشچ  وچ 
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يدناشف رز  هردب  هردب  ار  نیمز  **** يدنار دیشروخ  نوچ  هک  روشک  ره  هب 

داب نینهآ  تناج  نصح  تغیت  وچ  **** داب نینچ  هلاس  همه  تناشفا  رز 

تیاپ كاخ  زا  دابم  یلاخ  نیمز  **** تیار مکح و  زا  دابم  نوریب  ناهج 

داب يوق  تتشپ  ناگداز  ورسخ  هب  **** داب يورسخ  هالک  ریز  ترس 

هام نوچ  دیشروخ و  نوچ  شاب  رونم  **** هار ینک  ناشفا  کشم  هک  لزنم  ره  هب 

يرآ يور  هک  بناج  ره  هب 
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ریگناهج تلود  نوچ  داب  تباکر  **** ریدقت هب 

روهقم تادعا  رهاق و  تهاپس  **** روصنم قافآ  همه  رب  تبانج 

نیریش ورسخ و  فافز  شخب 90 - 

دهاوخ درم  هگنآ  سپ  دیآ  راب  هب  **** دهاوخ درورپ  یلگ  نوچ  تداعس 

یهاش قرف  رب  دهن  یهاگنآ  سپ  **** یهالک دزودرب  لابقا  تسخن 

صاخ اهجات  رب  دوش  تدم  مک  هب  **** صاوغ درم  دروآرب  رد  ایرد  ز 

بایرد هک  ار  ورسخ  داد  رد  الص  **** بالج رت ز  نیریش  تشگ  نیریش  وچ 

تداب شومرف  همه  نیریش  زجب  **** تداب شون  نیریش  ماج  نیاک  روخب 

یمایپ يرایشه  هب  شداتسرف  **** یمانکین نابز  رب  تولخ  هب 

بشما نک  یقاس  مه  هداب  مه  ارم  **** بشما نک  یقاب  رد  هداب  ماج  هک 

یتسم ود  لد  کی  اب  درک  ناوتن  هک  **** یتسرپ یم  را  تسرپ  نیریش  وشم 

دوسکمن یهاوخ  رت  هاوخ  شبابک  **** دود دنز  رس  رب  ار  درم  یتسم  وچ 

دشاب تسم  مدوب  تسم  دیوگب  **** دشاب تسد  شدارم  رب  نوچ  رگد 

تسد دشک  نارایشه  يرایشه  هب  **** تسم درب  يرکب  دص  يالاب  رگا 

دایرف درک  نادزد  يرایشه ز  هب  **** داشگب شیوخ  لفق  هک  اتسم  اسب 

ار منص  نآ  نامرف  تسه  اتفگب  **** ار مجع  هاش  نخس  نیا  دمآ  شوخ 

ندرک تسیاش  یمن  يراوخرگج  **** ندروخ هداب  زور  دوب  نکیلو 

اس نیمز  هدرک  ار  هرهز  نیبج  **** اسیکن نحل  دبراب  ياون 

دوردب شیع  نیا  داب  هک  یماج  هدب  **** دور همغن  یقاس  هب  یتفگ  یهگ 

ماجرف داب  تکین  لاسماک  نزب  **** ماج زا  یم  یتفگ  دبراب  اب  یهگ 
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هداهن بل  رب  هدرک و  بلابل  **** هداب خلت  نیریش  دای  رب  کلم 

یساپ تشذگب  بش  ات ز  ناسنیدب  **** یساک دروخ  یم  نامز  ره  يداش  هب 

داماد شیوخ  سورع  يوس  دوش  **** داش هدوساک و  نآ  تقو  دمآ  وچ 

دندرب شود  رب  شیشاغ  ياجب  **** دندرب شوهیب  شک  تسمدب  نانچ 

تفای یهت  دوخ  زا  ار  هاش  یتسم  هک  **** تفای یهگآ  ناتسبش  رد  نیریش  وچ 

تفج زا  رت  نیریش  يا  هتفج  شداهن  **** تفهنب هاش  زا  لامج  ینیریش  هب 

یفیرح ناتسم  اب  درک  دیاشن  **** یفیرظ زا  نوریب  درک و  یفیرظ 

او ناردام  لسن  ز  **** ار وا  هدناوخ  ردام  دوب  يزوجع 
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ار وا  هدنام 

ریپ هبور  نوچ  ناوج  گرگ  نوچ  هن  **** ریدقت هب  یگرگ  نوچ  تسار  میوگچ 

هتفر بات  نت  زا  روز و  وناز  ز  **** هتفر بآ  کیخ  ود  نوچ  ناتسپ  ود 

یتشرد زا  تخمیک  وچ  یتشپ  ورب  **** یتشپژوک زا  نامکرخ  نوچ  ینت 

هشیش هب  يرهز  یکی  ره  لظنح  وچ  **** هشیر هشیر  يدنه  زوج  نوچ  خر  ود 

یخارف زا  دنام  یم  گنت  يروگ  هب  **** یخاش خاش  زا  شنجفل  ناهد و 

هداهن رب  هجنکش  ار  شناهد  **** هداتف بل  رب  شیوربا  جنکش 

هتسکش خینرز  ود  کی  نادند ! هن  **** هتسب يور  رب  یهگرخ  ینیب ! هن 

هدنام هتفس  نادند  تسد و  ندروخ  ز  **** هدنام هتفشآ  مشچ  هدیزیر  هژم 

هاش رب  شداتسرف  هناسورع  **** هام نآ  شتسب  رب  يرویز  ادمع  هب 

؟ دیامن یم  یقرف  ربا  ار ز  هم  هک  **** دیامزآ ار  شیتسم  ات  نادب 

نوریب ریجخن  زا  دیاک  يرام  وچ  **** نوریب ریپ  دمآ  هدرپ  فرط  ز 

شدوبن نادند  کی  هک  ینادند  هب  **** شدوبن ناج  یتفگ  هک  یناج  نارگ 

دوب نامسیر  شنامسآ  مشچ  رد  هک  **** دوب نانچ  تعاس  نآ  رد  یتسم  زا  هش 

يراهب کبک  دور  نیز  رتشوخ  هک  **** يرایشوه شدوب  هیام  نآ  کیلو 

دنکفا رد  هبرف  يوهاک  لد  نادب  **** دنکفارب هز  ار  ناوربا  نامک 

دیزرین یهابور  گرگ  دص  نازو  **** دیزرین یهاک  دش  هدنکفا  دیص  وچ 

یئاهدژا یهام  دهم  رد  هدش  **** یئامه ياج  رب  دید  یغالک 

تسیتسم يادوس  ای  باوخ  لایخ  **** تسیتسرپ اهردژا  هچ  نیا  تفگ  لد  هب 

تشک ارم  یئور  شرت  زک  نیریش  هچ  **** تشپ ات  ود  خلت  نیا  دش  نیریش  سب  هن 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 503 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب شنز  ردام  ناک  داتفا  نامگ  **** دوب شنزهر  یتسم  لوغ  نوچ  یلو 

تسکشب ود  ره  هشیش  ماج و  نآ  داتف  **** تسد ود  هب  یتسم  رس  زا  دروآ  رد 

زاس يا  هراچ  ردام  ناج  مدرم  هک  **** زاوآ تشادرب  الب  دهج و  دص  هب 

دید تحلصم  ندیسر  شدایرف  هب  **** دینشب هدناوخ  ردام  گناب  نیریش  وچ 

هدرک تفه  ره  یخر  دزیمانب  **** هدرپ تفه  فرط  دمآ ز  نورب 

هن دزربط  **** تسمادک رکش  رکش  نوچ  میوگ  هچ 
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تسا مالغ  شزین  وا  هک 

شوپ بصق  یهام  دوب  رگ  یهام  وچ  **** شون شنماد  رد  دوب  رگ  يورس  وچ 

شیب تکلمم  شراهب  دص  زا  یلگ  **** شیورد شیبوخ  اب  دیشروخ  یهم 

شلامج رازاب  دقن  یتشهب  **** شلالح ندیتسرپ  دماک  یتب 

هتشون خی  رب  عمط  مان  یلو  **** هتشرس ناج  زا  یتبرش  یتشهب 

دنق اهراورخ  لگ و  اهنمرخ  هب  **** دنبلد هچ  يدنبلد  زورفا  ناهج 

ناتخب کین  رانک  راوازس  **** ناتخرد رب  لگ  نوچ  هزات  يراهب 

ار يرد  کبک  شنتفر  زک  نانچ  **** ار يرتشم  شیور  یئور ز  لجخ 

تشگنا دهنن  سک  وا  فرح  رب  ات  هک  **** تشم رد  گنس  شلکش  میم  قیقع 

دوب نادب  شفلز  يراد  وزارت  **** دوب ناج  گنس  مه  اهب  رد  شمیسن 

هتفر بات  زا  وا  شقن  هدید  وچ  **** هتفر باوخ  رد  دب  مشچ  شلاخ  ز 

گنس یهگ  دزیم  وج  هاگوزارت  **** گنس وج  کشم  نآ  يراد  یسرک  ز 

هدیدن بل  نادند  نادند و  شبل  **** هدیرفآ قشع  زا  ینادند  بل و 

یمیم موهوم  هطقن  زا  ناهد  **** یمیسن یحور  کبس  غاب  زا  خر 

يدنپس دود  رب  هتسب  یغارچ  **** يدنمک نیگشم  هم  درگ  هدیشک 

هدیرخ ناتسزوخ  لخد  یسوب  هب  **** هدیرد ناتسکرت  بلق  يزان  هب 

زیر قرع  اهلگ  نآ  مرش  زا  بالگ  **** زیوالد ياهلگ  هزات  نوچ  یخر 

تشگنا هد  مقاق  مد  نوچ  هدیشک  **** تشپ ورب  مقاق  نوچ  مرن  دیپس و 

هتشه ریش  ياج  هب  شریشابت  **** هتشرس رکش  اب  ریش  نوچ  ینت 

ندیرپ شتسد  زا  شفلز  يزاب  ز  **** ندیکچ شمادنا  تساوخ  يرتز 
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شود رس  ات  بغبغ  قوط  هدیشک  **** شوگانب ات  وربا  قاط  هداشگ 

نز ناوراک  یمشچ  هدولآ  رامخ  **** نز نانع  لد  رب  یندرک  همشرک 

درب یم  درد  حرفم  نوچ  اهلد  ز  **** درب یمد  رگ  هداب  وچ  اهرطاخ  ز 

ربکا هللا  سب  دنام و  وا  وا  هب  **** رکش هچ  لگ  نیمادک  رکش  لگ و 

دید ون  هام  هدید  وید  یتفگ  وت  **** دید ون  هاوخلد  هولج  نوچ  کلم 

تفخ یگتفشآ  نآ  یتسم و  نآ  رد  **** تفشآرب ون  هم  هناوید ز  وچ 

يامرخ رب  مشچ  شداتف  **** رادیب تشگ  تداع  هب  نوچ  هگرحس 
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راخیب

تسب ورد  نان  یلاح  مرگ  يرونت  **** تسب ورد  ناج  ابیز  دید  یسورع 

شرامخ نیریش  هسوب  هتسکش  **** شراگزاس هتشگ  خلت  ذیبن 

لگ نمرخ  شرانک  رد  هتفکش  **** لم رغاس  شناهد  رب  هداهن 

هداهن شبیس  رب  ران  نیمیس  ود  **** هداتف شقلح  رد  قوط  نیگشم  ود 

تافآ ریخاتلا  یف  تفگ  یم  رکش  **** تاجانم رد  قیاقش  اب  هشفنب 

تساخرب هار  زا  زین  هاش  بیکش  **** تساخرب هام  يور  شیپ  زا  ربا  وچ 

تسا بیرف  ینام  ناینیچ  بارش  **** تسا بیکشان  نابوخ  يور  اب  درخ 

تسخیم دنق  دوبر و  یم  دزربط  **** تسمرس هجاوخ  دمآ  رد  ناتسزوخ  هب 

هدیمد رت  كرابم  ناز  یحبص  هن  **** هدید هدید  یحوبص  ناز  رتشوخ  هن 

دمآ رد  ندیدنخ  هب  خر  ناز  لگ  نوچ  **** دمآ رد  ندیچ  لگ  هب  لوا  رس 

داد رد  هزات  ياهویم  يالص  **** داد رد  هزاوآ  ار  قشع  هگنآ  سپ 

شیزاب تفر  سگرن  ران و  اب  یهگ  **** شیزاس لقن  دب  نمس  بیس و  زا  هک 

تسشنب هنیس  رب  ار  غاب  ورذت  **** تسج هش  تسد  زا  دیپس  زاب  یهگ 

زاب هنیس  رب  دش  هریچ  رتوبک  **** زاورپ زیگنا  طاشن  سب  زا  یهگ 

ریچ تبقاع  دش  رن  ریش  مه  ورب  **** ریش اب  دیشوک  یم  هدام  نزوگ 

تشادرب رهم  شقیقع  زا  توقای  هب  **** تشاد ربخ  نزاخ  ات  درک و  یفرگش 

درگ وا  درگ  یب  لگ  زا  دروآرب  **** درد وا  درد  رپ  لد  زا  درب  نورب 

رس رب  رهم  یناگدنز  بآ  وچ  **** رد رب  لفق  نیمیس  تفای  يراصح 

هدیسر يو  رب  ناملاظ  تسد  هن  **** هدینش نامولظم  ياپ  گناب  هن 
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تفس یمه  یناکیپ  لعل  ناکیپ  هب  **** تفج هدش  ناکیپ  اب  هچنغ  گندخ 

یهام دنکفا  تایح  بآ  رد  هک  **** یهایس بش  دوب و  رضخ  هش  رگم 

جات زا  تخت و  زا  تسر  قشع  باسح  **** جاع هتخت  دش  هش  لیپ  تخت  وچ 

دز یم  تصش  رد  یکی  هناریبد  **** دز یم  تسد  رب  یتسود  برض  هب 

دش یم  ریش  رد  ناوختسا  یب  بطر  **** دش یم  ریت  هناشن  رب  میوگن 

یناج هب  یناج  نایم  ناز  هدیسر  **** ینایم رب  ینایم  ربنچ  هدش 

هتخادگب رکش  **** ماج نوگمیس  رد  لگ  بآ  هدیکچ 
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ماداب زغم  رد 

هتسب دهع  شتآ  بآ و  اجکی  هب  **** هتسب دهم  ناجرم  خاش  رب  فدص 

بامیس فرگنشرپ و  هتشگ  ناتسبش  **** بآ شتآ و  نآ  يزیمآ  گنر  ز 

دنتفس توقای  اهدیراورم  هب  **** دنتفگ باوخ  كرت  هب  يزور  نابش 

شوغآ رد  سگرن  رب و  رد  هشفنب  **** شوهدم دنتفخ  رگد  يزور  نابش 

هتفج سواط  دوب  شوخ  قحلا  هک  **** هتفخ سواط  نوچ  ود  ره  اجکی  هب 

دنتفرگ رس  زا  نیرفآ  ار  ادخ  **** دنتفرگرب رس  نوچ  باوخ  نیشون  ز 

دندرک بیترت  ار  هناخ  شیاین  **** دندرک بیدات  ار  مادنا  بآ  هب 

هام کی  هب  ات  یسورع  گنر  دشن  **** هاش هدرپ  ناگصاخ  تسد  ز 

نوگلگ هدرک  ار  اهتسد  انح  ز  **** نویامه كرت و  نمس  الیمه و 

تسد رب  زین  ار  ناتبعل  نآ  دناشن  **** تسشنب هاگتولخ  هب  يزور  کلم 

درک ناشدرز  رز  زا  خرس و  رهوگ  ز  **** درک ناشدروخ  رد  یشیارآ  مسر  هب 

داد نیبگنا  شاداپ  دروخ و  دزربط  **** داد نیزگ  روپاش  هب  ار  نویامه 

تساوخ دبراب  يارب  زا  كرت  نمس  **** تسار دش  رای  اسیکن  ار  الیمه 

دنویپ دومرف  ار  دیما  گرزب  **** دنپ تمکح و  يور  نوتاخ ز  نتخ 

روپاش هب  وناب  نیهم  کلم  همه  **** روشنم فیرشت و  اب  داد  هگنآ  سپ 

رایسب درک  ترامع  تلود  نآ  رد  **** راک رد  روپاش  تلود  دمآ  وچ 

دوب یمدمه  شدارم  رب  تلود  ز  **** دوب یمرخ  ورسخ  راک  سپ  نآ  زا 

یهاوخ هچ  دشاب  مهب  رگ  هب  نیزا  **** یهاشداپ دارم و  یناوج و 

دوردب درک  یقاب  دروخ و  ار  ناهج  **** دور هداب و  یب  بش  زور و  يدوبن 
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تسراک هچ  ندروخ  ناهج  راک  مغ  **** تسراوگشوخ نیاک  نیزگ  ندروخ  ناهج 

درک یم  هلاس  نیدنچ  شیع  ياضق  **** دروخ یم  داد و  یم  ناهج  یعبط  شوخ  هب 

تشگ لجخ  اهیئور  خاتسگ  نآ  زا  **** تشگ لد  رادیب  نوچ  دنچ  کی  زا  سپ 

دنک رب  يوم  هدید  ار ز  یناوج  **** دنکفا ضراع  رب  ناب  هدید  شیوم  وچ 

تسا دیپس  يوم  دوخ  يوم  ناک  رگم  **** تسا دیما  یئوم  مدع  ات  یتسه  ز 

دمآ هایس  يوم  رد  وچ 
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يدیماان ناشن  دمآ  دیدپ  **** يدیپس

باوخ رد  هدید  ار  نمسای  دشاب  هک  **** بات دهد  نادنچ  ار  فلز  هشفنب 

یهاگحبص غورف  دیانرب  هک  **** یهایس ندید  ناوت  نادنچ  بش  ز 

مرزآ دراد  يدیپس  ار  يزبس  هک  **** مرگ دوب  ینادنچ  غاب  ياوه 

روذعم غاب  دشاب  درس  داب  اب  **** روفاک فرب  دناشف  هزبس  رب  وچ 

ددرگ ریپ  نوچ  شیوهآ  دریگب  **** ددرگ ریگ  وهآ  هک  يزات  گس 

ریپ یبرطم  اب  نهک  دشاب  یفد  **** ریت زا  دتفا  رود  نوچ  كرت  نامک 

شگنرد یلاس  دوب  را  خلت  دوش  **** شگنر داد  يدیپس  ار  مدنگ  وچ 

ماکان ضارقم  هضارقم  دروخ  **** ماخ هماج  ددرگ  يوش  رزاگ  وچ 

درآرب رتسکاخ  هب  خبطم  همه  **** درآ رس  رب  فک  نوچ  گید  راخب 

شیپ رد  زین  یئایسآ  يراد  هک  **** شیدنیم وگار  یخبطم  هایس 

رکیپ روفاک  ایسآ  رد  يوش  **** ربنع تسمان  تخبطم  رد  رگا 

دناشف ار  دوخ  نوچ  درگ  دنامن  **** دناشن يدرگ  ایساک  سکنآرب 

درک وا  لسغ  دیاشن  ایرد  دص  هب  **** درگ ایسآ  نیز  وا  رب  دتفاک  یسک 

رسیم یئانمت  ادوس  نازو  **** رس رد  تسا  یئادوس  تسیچ  یناوج 

یلاسب ادوس  نآ  رس  زا  درک  نورب  **** یلاو تشگ  تیالو  رب  يریپ  وچ 

ریپ موش  نوچ  دزیرگ  نم  زا  رای  هک  **** ریبدت هچ  ار  يریپ  تفگ  یناوج 

رای زا  يزیرگب  دوخ  وت  يریپ  رد  هک  **** راتفگ زغن  ریپ  داد  شباوج 

دزیرگ نیمیس  تب  زا  بامیس  وچ  **** دزیر بامیس  نامساک  رس  نآ  رب 

دیاین مغ  ناهایس  مشچ  رد  هک  **** دیادز مغ  ار  ناوج  یئوم  هیس 
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ار مغ  مان  یگنز  چیه  دنادن  **** ار ملع  دنادرگب  یگنز  زا  مغ 

تسناتسودنه هر  شارف  هک  **** تسنآ زا  مشچ  يایتوت  یهایس 

دمآ رد  رد  زا  هاگحبص  هاپس  **** دمآ رس  رد  يریپ  هک  رس  يا  بسخم 

شوگ زا  يران  هبنپ  نیا  زونه  **** شوپ نفک  تشوگانب  دش  هبنپ  ز 

تفای نم  سای  یناوج  رد  يریپ  ز  **** تفای نمسای  هشفنب  رد  ورسخ  وچ 

درک یم  هشیدنا  دوب  دهعدب  ناهج  **** درک یم  هشیپ  يدهع  کین  هچرگا 

تخب نوچ  ار  زیدبش  یهگ  **** تخاب یم  درن  نیرز  تخت  رب  یهگ 
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تخات یم 

شوغآ مه  نیریش  اب  تشگ  یم  یهگ  **** شون دبراب  دهش  درک  یم  یهگ 

زیورپ هاگتهزن  راچ  ره  دشب  **** زیدبش نیریش و  دبراب  تخت و  وچ 

دمآ شدابآ  لد  رد  یبارخ  **** دمآ شدای  هتشذگ  باوخ  نازا 

یبارخ دریگ  دش  دابآ  چنآ  ره  **** یبآ یکاخ و  زک  تسناد  یم  وچ 

دریذپ ناصقن  دسر  يردب  رد  وچ  **** دریگ رون  يردب  هب  ات  ون  هم 

دزیرب رب  یلاح  هتخپ  ددرگ  وچ  **** دزیخ تسماخ  ات  هویم  تخرد 

شناد داد و  رد  ار  ورسخ  نیریش  زردنا  شخب 91 - 

زور نآ  دش  یم  شناد  داد و  رد  نخس  **** زورفا لد  اب  يزور  دوب  تهزن  هب 

دنچ کی  شوک  شناد  يوس  شمار  ز  **** دنوادخ ياک  نیریش  دیسوب  نیمز 

ینارب لد  ماک  هب  رگید  یسب  **** ینارماک رد  يا  هدیشوک  یسب 

دادیب هب  ندرک  ناوت  نوچ  شبارخ  **** دابآ تمعن  زا  يا  هدرک  ار  ناهج 

دزیرب ات  دریگ  ریش  رد  دگل  **** دزیخ ریش  يوزا  هک  يواگ  نآ  وچ 

ینیشن تولخ  دنک  دب  ياعد  **** ینیمک رد  هگان  هکناز  نک  رذح 

هناشن رب  هگرحس  يریت  دنز  **** هناوج ياهسفن  زا  ریپ  ینز 

داب رب  کلم  دشاب  هداد  نیرفن  هک  **** دایرف گناب و  هگنآ  تدوس  درادن 

ناهاوخ داد  ریفن  زا  تشگ  هیس  **** ناهاش تسد  ردناک  هنییآ  اسب 

هاش دنک  عقوم  رب  هن  يراک  همه  **** هار زا  دنادرگرب  يور  تلود  وچ 

ینازخ داب  درب  نیشیپ  ربخ  **** یناوتان دریگ  غاب  گرب  وچ 

یغاد هدید  رد  نآ  زا  شیپ  شدنشک  **** یغارچ دریم  نارضاح  زا  رود  وچ 
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هوک رس  زا  ربا  ههوک  درغب  **** هوبنا هب  دهاوخ  نتخیر  یلیس  وچ 

كالفا رب  شزینشگ  يوب  دوخ  دسر  **** كاخ رب  زینشگ  دنز  وک  یگرگت 

تسار شندرک  شتآ  هب  زج  دیاشن  **** تساخ ژک  دنویپ  زا  لواک  یتخرد 

يزاون ار  تیعر  رگ  هب  ارت  **** يزاس روج  تسا و  دب  يزوسناهج 

تساوخ یمن  سک  ار  وک  تفگ  هش  نآ  هک  **** تسار لثم  نیا  درگ  هک  مسرت  نآ  زا 

دنب رد  چیه  دشابن  ار  تیعر  **** دنویپ رید  دشاب  وچ  تلود  نهک 

دنیب قاقحتسا  هب  ار  دوخ  ناهج  **** دنیب قاط  ار  ناهج  دوخ  لثم  ز 

رس رد  هک  يرورغم  ز 
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دریگ زاب  تیعر  زا  تاعارم  **** دریگ زان 

هاتوک قلخ  زا  زارد  تسد  دنک  **** هاگان تسد  درآ  رب  یلابقا  ون 

ددرگ هاش  قیالخ  عامجاب  **** ددرگ هاوخ  وکین  وچ  ار  قیالخ 

يراد ود  ره  یهایس  يدیپس و  **** يراد ود  ره  یهاش  يدنمدرخ و 

شاب ربخ  اب  نتفر  لزنم ز  نیا  رد  **** شاب رگ  هراچ  ار  ترخآ  تاجن 

دزاس بیترت  اجک  ار  تمایق  **** دزاس بیکرت  رز  میس و  وک  یسک 

؟ دندرب چیه  یهاش  کلم و  لام و  ز  **** دندرم هک  یناهاش  وت  زا  رود  نیبب 

دشاب وت  هار  هنحش  یشخبب ، **** دشاب وت  هاوخ  دب  لام  ینامب ،

دیشروخ درک  يزاب  هچ  کی  ره  اب  هک  **** دیشمج اراد و  هصق  ناوخ  ورف 

زار ار  هدیشوپ  �هدرپ  یناد  هک  **** زاس نانچنآ  گنهآ  هدرپ  هن  نیا  رد 

دیما گرزب  ورسخ و  باوج  لاوس و  شخب 92 - 

یمانکین ار  وا  دهاوخ  شناد  ز  **** یمارگ رای  ناک  دید  ورسخ  وچ 

دناشنب شیپ  شگرزب  دیما  هب  **** دناوخ دوخ  کیدزن  ار  دیما  گرزب 

نادرگ دیما  گرزب  دوخ  زا  ارم  **** نادرم دیما  گرزب  وت  يا  هک 

شبنج نیلوا  شخب 93 - 

تسا زیزع  اناد  رب  شناد  نیا  هک  **** تسا زیچ  هچ  شبنج  نیلواک  هد  ربخ 

میناگدنام نوریب  هدرپ  لوا  زو  **** میناگدنار هد  ام  داد  شباوج 

نیتسخن زج  دنادن  ار  نیتسخن  **** نیا تسرد  دیان  ناگدنام  سپاو  ز 

کلف یگنوگچ  شخب 94 - 

رایسب هشیدنا  سایق  نیز  مراد  هک  **** رادناهج شدیسرپ  هب  هرابرگد 
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تسیک وا  نوریب  روناج  شنورد  **** تسیچ کلف  نیاک  دیآ  لد  رد  متسخن 

زادنیم يرود  نیدب  ات  هتکن  هک  **** زادرپ هتکن  درم  داد  شباوج 

تسنوچ هک  دناد  یمن  سک  دزیا  زج  **** تسنورب دبنگ  نیزک  ار  یباسح 

دراد يور  ندیروآ  يور  وا  رد  **** دراد يوک  نیا  دش  دمآ  چنآ  ره 

تسین اور  ندنار  نخس  یخاتسگ  هب  **** تسین انشآ  مشچ  اب  هک  تروصنآ  زو 

دنیوگ هتسب  رس  کلف  ياهنخس  **** دنیوگ هتسهآ  زار  هک  ینادنلب 

دراد هتسبرس  نخس  وگ  هفرط  وچ  **** دراد هتسب  رد  یمدآ  رب  کلف 

بکاوک مارجا  شخب 95 - 

بکار دنبوکرم  هچ  رب  منادن  **** بکاوک مارجاک  تفگ  هر  رگد 

تسینامسآ نیمز و  هناگادج  **** تسیناهج بکوک  ره  هک  متسدینش 

میدیدن میاق  نادب  ار  یتسرد  **** میدینش مه  ام  نیاک  داد  شباوج 

تسلاحم ینعم  نیاک  دومنب  دصر  **** تسلاح هک  تروص  نآ  زا  میتسج  او  وچ 

داعم ءادبم و  شخب 96 - 

میئاجک زو  نتفر  میهاوخ  اجک  **** میئارچ اجنیا  ام  تفگ  هر  رگد 

زاسیم هدرپ  اب  مه  فشک  ددرگن  **** زار نیا  هدرپ  زا  تفگ  داد و  شباوج 

میئامن نوچ  لزنم  هار  هدیدن  **** میئام هک  لزنم  نیزا  تسرود  هر  هک 

یئاجک زو  ینوچ  هک  دوخ  ینادب  **** یئاهر یبای  ناگتسب  هر  نیز  وچ 

ناهج زا  نتشذگ  شخب 97 - 

راک بجع  ایرد  نوچ  یفاص و  رد  وچ  **** رابرد يایرد  ياک  تفگ  هر  رگد 

دنتفگن سک  اب  ار  هدید  باوخ  هک  **** دنتفخ هک  ینارایز  مراد  بجع 
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يآ نینچ  متفر  نینچ  سک  دیوگن  **** يآ نیمز  رد  ام  نوچ  دنتفگ  همه 

یناهج نآ  تسناهج  نیا  دقن  هک  **** یناهن ياناد  داد  شباوج 

زاوآ يرادرب  را  دشاب  فلاخم  **** زاس نیردنا  منرت  نآ  دجنگن 

دریمب يرآ  بآ  رد  شتآ  رگ  و  **** دریگب مد  يرآ  شتآ  رد  سفن 

ناج ياقب  رد  شخب 98 - 

شتخس درک  هناکریز  یلاوئس  **** شتخب رادیب  هش  هراب  رگد 

دروان باوخ  رد  دنک  ام  اب  ارچ  **** دروخ دبلاک  نوچ  ناهج  ار  ناج  رگ  هک 

دش اجک  سک  نیدنچ  ناج  ات  وگب  **** دش ادج  بلاق  زا  دنام و  ناج  رگ  و 

تسلاحم ندید  دسج  یب  ناج  یلو  **** تسلاوئس مکحم  نیاک  داد  شباوج 

دیاش دید  شبنج  راگرپ  یب  هن  **** دیاش دیسرپ  دسج  یب  ناج  زا  هن 

ددرگ راگرپ  شبنج  ار  کلف  **** ددرگ راکیب  نت  راگرپ  زا  وچ 

باوخ رد  دبلاک  رادید  یگنوگچ  رد  شخب 99 - 

؟ لطاب تسه  اهدبلاک  شقن  هن  **** لصاح تسه  ناج  رگا  تفگ  هر  رگد 

؟ تسیک اهشقن  نیا  هدنرادهگن  **** تسیچ اهشقن  نیا  باوخب  منیب  یم  وچ 

تداع تست  اب  ار  مدرم  لایخ  **** تداهش نیدنچ  زک  داد  شباوج 

رادیدپ اهناج  دوش  تداع  نآ  رد  **** رادیرخ ترکف  ار  باوخ  ددرگ  وچ 

نونجم یلیل و 

هدنیاشخب دزیا  مان  هب  شخب 1 - 

زاب منک  یک  همان  وت  مان  یب  **** زاغآرس نیرتهب  وت  مان  يا 

منابز رب  تسین  وت  مان  زج  **** مناور سنوم  وت  دای  يا 
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دنتسب هچ  ره  دیلک  وت  مان  **** دنتسه هچ  ره  ياشگ  راک  يا 

لجسم وت  مان  تجح  یب  **** لوا هتشگن ز  یطخ  چیه  يا 

یتسد زارد  ترد  هتوک ز  **** یتسه ساسا  نک  تسه  يا 

هللا كراب  هشیمه  وت  ضیف  **** هللا كرابت  وت  هبطخ  يا 

يراد هدرپ  هب  وت  هگرد  رب  **** يرامع هن  سورع  تفه  يا 

ینورد ینورب و  ياناد  **** ینوچ قیرط  رب  هن  تسه  يا 

هدیرفآ وت  نوکیف  نک  رد  **** هدیمراو هدیمر  هچره  يا 

ناسکی تسین  تسه و  وت  مکح  اب  **** ناج ثعاب  لقع و  بهاو  يا 

رپ مه  یهت و  مه  وت  ملاع ز  **** ریحت ملاع  مرحم  يا 

فورعم رما  رکنم  وت  یهن  يا  **** فوصوم شیوخ  تافص  هب  وت  يا 

قتشم تانئاک  وت  رما  زو  **** قلطم ذافن  ار  وت  رما  يا 

نادنمزاین لد  دوصقم  **** نادنلب تمه  دصقم  يا 

نانیشن نورد  نک  زاب  رد  **** نانیب دنلب  شک  همرس  يا 

ماجنا هب  ات  هدیسر  زاغآ  ز  **** مایا سرد  وت  قرو  رب  يا 

دنمادک رگد  نآ  یئوت  ناطلس  **** دنمالغ رگد  نآ  یئوت  بحاص 

یلاخ ود  ره  کیرش  كرش و  زا  **** یلازیال رون  هب  وت  هار 

شیدنا تلع  لقع  هدش  زجاع  **** شیب ددع  زا  دماک  وت  عنص  رد 

تسیاش هک  یتباثم  هب  يدرک  **** تسیاب هکنانچ  ناهج  بیترت 

ماب هلیوط  نیا  دز  وت  مکح  **** ماش مهدا  حبص و  قلبا  رب 

يداشگ ودب  هرگ  داتفه  **** يداد خرچ  هب  هرگ  تفه  رگ 
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يدودز نادب  ار  هنیآ  دص  **** يدوس كاخ  را ز  يرتسکاخ 

يدناوخ فرح  ود  رد  همه  شقن  **** يدنار فرح  هک  یقرو  ره  رب 

وت يدرک  **** ینون فاک و  ینک ز  هوک  یب 
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ینوتسیب رهپس 

تسفرح ود  نیا  دیلک  هب  شلفق  **** تسفرگش هنیزخ  هک  اج  ره 

يدرکن اطخ  ورد  هتکن  کی  **** يدرکن اهر  طلغ  هب  یفرح 

ندیشک مقر  ناوتن  نیز  هب  **** ندیرفآ ملاع  ملاع  رد 

یجنگ بارخ  نم  هب  یشخب  **** یجنرتسد قح  هب  هن  مد  ره 

دیاین مرک  نیا  سک  جنگ  زو  **** دیاین مک  لذب  هب  وت  جنگ 

یهاوخ هک  رهب  یهد  وت  تلود  **** یهاش یگدنب و  تمسق  زا 

مولعم تسارت  همه  لاوحا  **** مولظم دود  ملظ و  شتآ  زا 

یناوخ هتشونان  همان  مه  **** یناد هدومنان  هصق  مه 

کیراب يوم  وچ  یهر  هاگنآو  **** کیرات يوک  ياپ و  هلبآ  لقع 

دیاشگ یک  لقع  هب  هدقع  نیا  **** دیامن هر  هن  رگ  وت  قیفوت 

دزوسب دهن  نورد  ياپ  رگ  **** دزورف رصب  وت  رد  زا  لقع 

وت زا  تیاده  نم و  نتسج ز  **** وت زا  تیافک  ارم  لقع  يا 

تسکاب هچ  یئوت  امنهار  نوچ  **** تسکانمیب هار  لددب و  نم 

راک نیا  دشاب  هنوگچ  هن  تقاط  **** راب ینارگ  زا  مدش  زجاع 

تسین نآ  زا  كاب  تسه  وت  مرزاک  **** تسین ناوت  منت  رد  مشوک و  یم 

رهز ای  شون  تسا  یکی  وت  شیپ  **** رهق ینک  رگ  ینک و  فطل  رگ 

مریم رهق  میز ز  فطل  زک  **** مریسا نم  هکنیا  رد  تسین  کش 

مشیوخ رهق  هب  نکم  رهق  ای  **** مشیپ راد  فطل  تبرش  ای 

رخآ تسام  يارب  فطل  مه  **** رخآ تسام  يازس  رهق  رگ 
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تسد زا  مراذگ  یک  وت  كارتف  **** تسه یتیانع  مسقن  رد  ات 

دیارس وت  مان  هبطخ  مه  **** دیآ رخآ  هب  سفن  هک  مد  نآو 

مچیپ طونح  رد  وت  مان  مه  **** مجیسب ار  گرم  هک  هظحل  نآو 

متسرپ ار  وت  مور  هک  اجره  **** متسپ دوجو  دوش  درگ  نوچ 

يراب تسیک  میجر  ناطیش  **** يراصح نینچنیا  تمصع  رد 

دوس دنک  یک  وید  یگنهرس  **** دومآ لیامح  ماوت  زرح  نوچ 

تیوجتسج هب  نانز  کیبل  **** تیوک هب  ما  هتفرگ  مارحا 

رادهگن منتسکش  مارحا  ز  **** راهنز تسا  یسب  نکش  مارحا 

یناد وت  ناسکیب  سک  يا  ناه  **** یناهن اهنخر  سکیب و  نم 

مرک زا  تسه  **** مریگتسد وت  زج  هب  تسین  نوچ 
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مریزگان وت 

صاخ موش  ینز  نم  سم  رب  رگ  **** صالخا يایمیک  هرذ ز  کی 

بآ دوش  رد  كاخ و  ددرگ  رز  **** بات کی  فطل  یهد ز  هک  اجنآ 

ملام يور  تسوت  هیاریپ  **** ملافس رگ  مرهگ و  رگ  نم 

منیا هنمرد  رگ  مدوع و  رگ  **** منیتسآ دفال  وت  رطع  زا 

مرآ تعافش  یهت  سالفا  **** مرآ تعاط  هن  نید  هن  وت  شیپ 

بایرد ریگتسد و  نک و  تمحر  **** بآ رد  هنیفس  دشن  قرغ  ات 

مدایپ دوخ  لهج  بکرم  زو  **** مداتفوا هک  ارم  رادرب 

یهاوخ هک  ناسر  ممدق  اجنآ  **** یهلا تیانع  هب  وت  مه 

هد میئانشآ  دوخ  رون  اب  **** هد میئاهر  دوخ  تملظ  زا 

دیشروخ هام و  هب  یهد  هناورپ  **** دیما میب و  ارم ز  دنچ  ات 

ملاوح ینک  نابش  هاش و  رب  **** ملاون ره  زاین  هب  یک  ات 

تسیک رتمیرک  وت  ترضح  زو  **** تسیچ رت  میعن  اب  وت  ناوخ  زا 

متارب نآ  نیا و  هب  سیونم  **** متاکز هد  شیوخ  نمرخ  زا 

یبآ كاخ و  هب  دوش  دابآ  **** یبارخ نم  وچ  هعرزم  ات 

مشیپ درب ز  لغد  هک  یباو  **** مشیوخ ناتسآ  زا  هد  یکاخ 

ینام هچنآ  نم  زا  نکم  عیاض  **** یناتس نم  ارم ز  هک  يزور 

زادنا نم  رب  فطل  هیاس ز  کی  **** زاب یهد  نم  هب  ارم  هک  مدنآو 

تسارون غارچ  نآ  هک  هیاس  نآ  **** تسا رود  غارچ  زک  هن  هیاس  نآ 

مدرگ رود  هیاس  رون ز  نوچ  **** مدرگ رون  هیاس  وچ  وت  اب  ات 
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اجنیا مراذگورف  شیزور  **** اجنیا مرآرب  سفن  هک  ره  اب 

تسیلازیال هک  وت  رد  الا  **** تسیلاخ دهع  همه ز  ياهرد 

تستابث یب  گرم  سپ  زا  دهع  **** تستایح رد  تسه  هک  دهع  ره 

یناگدنز گرم و  هب  هک  ینعی  **** ینادواج تسه  وت  دهع  نوچ 

مباتنرب يور  وت  دهع  زا  **** مبای دهع  رارق  هکنادنچ 

دیاین سک  دای  وت  دای  اب  **** دیاین سفن  ماوت  دای  یب 

مدوب هدیدن  اه  هیبعت  نیو  **** مدوب هدیرفاین  هک  لوا 

يدرک میدا  میمز  زاز  اب  **** يدرک میمز  زا  رگا  تخمیک 

یتسب وت  نیرفآ  شیارآ  **** یتسه يور  نم ز  تروص  رب 

هک نونکاو 
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مدوجو دوش  مدع  زاب  ات  **** مدوج هاگ  هناشن 

متسد ریز  میرب  هک  اجنآو  **** متسشن میدناشن  هک  اجره 

هاچ نب  هگ  تخت و  رس  رب  هگ  **** هار نیا  رد  نم  تیهر  هدیدرگ 

منامه نم  تسا و  فلتخم  هر  **** مناوج رگ  موب و  ریپ  رگ 

مدرون نیلوا  قر  رب  مه  **** مدرگب رگا  لاح  هب  لاح  زا 

لطعم میراذگن  رخآ  **** لوا يدیرفآ  متحاج  یب 

مسانش یم  تستب  هار  ناک  **** مساره ارچ  دسر  گرم  رگ 

تسناتسود يارس  هار  وک  **** تسناتسوب غاب و  هن ، گرم  نیا 

داب نم  گرم  تسوزا  گرم  نوچ  **** دایرف گرم  منک ز  دنچ  ات 

تسیاج لقن  گرم  هن  گرم  نیا  **** تسیار هک  نانچ  نآ  مرگنب  رگ 

یهاش مزب  هب  یهگباوخ  زو  **** یهاگباوخ هب  یهگ  دروخ  زا 

شهاگباوخ مشکن ز  ندرگ  **** شهار تست  مزب  هب  هک  یباوخ 

مزیخ هنامداش  مبسخ و  شوخ  **** مزیخ هناخ  تسه  وت  قوش  نوچ 

درک ییریلد  اعد  مظن  رد  **** درد رس  زا  یماظن  هدنب  رگ 

شزیرم دهد  نورب  هرطق  رگ  **** شزیخ ربا  منیب  وت  رحب  زا 

دیاتس ارت  یتغل  ره  رد  **** دیاشگ نابز  زا  تغل  دص  رگ 

ریصقت رازه  مقر  دراد  **** ریوشت رازه  دص  هب  وت  رد  مه 

نالال نابز  تغل  هک  یناد  **** نالاح گنت  وچ  دنزن  مد  رو 

تست هتشبن  ینتخ  طخ  رو  **** تست هتشرس  یشبح  نت  رگ 

یئوگ هدایز  زا  نهد  میوش  **** یئوشب يا  هتشبن  هچ  ره  رگ 
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یناد وت  نارواد  رواد  يا  **** یناشن مرواد  هب  زاب  رو 

گنچ زا  دناتس  نانع  مایا  و  **** گنت دسر  ارف  لجاک  شیپ  ناز 

ملوسر تبرت  هضور  رب  **** ملوبق هر  زا  هد  زاب  هر 

شیوخ ناگتشذگ  زا  یضعب  ندرک  دای  شخب 10 - 

متسد هب  دهد  یم  رغاس  ات  **** متسرپ یم  هک  اجک  هب  یقاس 

تسلالح ناقشاع  بهذم  رد  **** تسلالز نم  کشا  وچ  هک  یم  نآ 

گنت لد  نیا  دیاشگ  زاب  ات  **** گنچ منز  نآ  دیما  هب  یم  رد 

هار منک  مگ  ریش  هک ز  مهاوخ  **** هاگرذگ رب  هتسشن  تسیریش 

مدوب هک  مسکنآ  هن  زورما  **** مدومزآ یطاشن  شیپ  نیز 

متسه هک  موش  نیا  زا  رتزجاع  **** متسد درذگب ز  وچ  زین  نیا 

روآ نم  هب  یقاس 
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لعن مشتآ  رد  نخس  دنکفاک  **** لعل یم  نآ 

تسراگزاس حور  وچ  حور  اب  **** تسراک ياشگ  هرگ  هک  یم  نآ 

دیوم یکز  رسپ  فسوی  **** دج تنس  هب  مردپ  دش  رگ 

مشورخ نوچ  روج  هن  تسرود  **** مشوک هچ  يرواد  هب  رود  اب 

مدیرب لد  يردپ ز  قرع  **** مدید هتفر  ناردپ  رد  نوچ 

شومارف نت  هضیرف  هب  مراد  **** شون نآ  شین  رسر ز  هچره  ات 

يوخ دشکرب  هدرسف  نوخ  زک  **** یم نآ  هد  نم  هب  نیشنم  یقاس 

دشوجب رد  جازم  هب  شقطن  **** دشونب نآ  زا  گنگ  وچ  هک  یم  نآ 

درم نم  شیپ  هناتفص  ردام  **** درک هسیئر  نم  ردام  رگ 

دایرف هب  شدرآ  نم  شیپ  ات  **** دای منک  ارک  يرگ  هبال  زا 

تسا درم  دق  نوزف ز  هبادرگ  **** تسادروخ سایق  زا  رتشیب  مغ 

دروخ ناوت  مد  رازه  هب  ارناک  **** درد نیا  ساک  تسا  رتشیب  ناز 

هراچ تسیشمارف  يوراد  **** هرانک یب  درد  مغ و  نیا  اب 

تسا شیپ  لیحر  هر  هک  هد  یم  **** تسا شیر  میگ  راب  یپ  یقاس 

درآرب رس  رازه  ياپ  زا  **** درآرس رد  روش  وچ  هک  یم  نآ 

دوب نم  لابو  شندش  یلاخ  **** دوب نم  لاخ  هک  رمع  هجاوخ  رگ 

ما هلان  تسکش  ولگ  يانرد  **** ما هلاون  يراوگ  خلت  زا 

ریگولگ دوش  وا  منک  ناغفاک  **** ریجنز دوبک  نیا  زا  مسرت  یم 

هناد ران  وچ  ییمرآ  شیپ  **** هناخ بارش  مخ  یقاس ز 

تستشهب هریش  هریشمه  **** تستشک شخب  طیحم  هک  یم  نآ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 526 

http://www.ghaemiyeh.com


وک مدق  مه  اجک و  هارمه  **** وک مد  لها  لها  مد  یک  ات 

درک یمدمه  يور  دهش ز  نآ  **** درک یمرخ  دهش  هب  هک  یلحن 

تسهار نامدمه  يرای  زا  **** تسهالک نیمشیرب  هک  هلیپ 

روز دوب  نوزف  وزا  هک  ارنآ  **** روم دشک  نامدمه  يداش  زا 

زاس یمه  اون  وا  هدرپ  رد  **** زاوآ مه  یهر  نیرد  هک  ره  اب 

گنهآ ینادن  را  دوب  جراخ  **** گنت هنارت  نیا  هدرپ  رد 

دنفاب ریصح  یهگ  هلح  هگ  **** دنفاب ریرح  همه  هن  نیچ  رد 

تسیراگزاس هب  نآ  شماجنا  **** تسیرای لادتعا  زا  هچ  ره  رد 

دزاون شرگ  انغ  وچ  درب  **** دزاسن انغ  اب  هک  دور  ره 

یم یقاس 
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رادرب يوج  هراچ  نم  زادنب  **** رادرب يوبکشم 

تستابن هزوک  هروکاب  **** تستایح هراصع  هک  یم  نآ 

یک ات  شون  رهز و  ندروخ  ناز  **** یک ات  شوپ  كاخ  هناخ  نیز 

دشارخ هگ  مخز و  ددنب  وک  **** دشاب تبوکنع  هناخ  نآ 

نوخ زا  دناهر  یسک  تسد  هگ  **** نوخیبش دنک  یسگم  رب  هگ 

رس یهن  شوخ  باوخبش  رد  ات  **** رد ار  هناخ  دنبب  هلیپ  نوچ 

تسا لاس  دنچ  فقو  هک  تسادیپ  **** تسا لابو  هناخ  هک  هناخ  نیا 

نیریش طاشن  هد و  خلت  یم  **** نیشنم طاشن  یم و  یقاس ز 

تسادرون رد  هچنآ  دنک  رهاظ  **** تسادرم لاج  هک  نانچ  هک  یم  نآ 

لیس دسر  یمه  افق  اجنیاک ز  **** لیم یشکرس  هب  نکم  رام  نوچ 

تسد رب  دنهن  ترس  تفه  ره  **** تسه اهدژا  وچ  ترس  تفه  رگ 

یجنر هب  یتفویب و  وچ  يو  زک  **** یجنسن نانچ  يرطخ  رگ  هب 

ماک کی  هکنانچ  دوبن  زگ  دص  **** ماب زا  نداتف  ورف  تقو  رد 

شیپ ینکاس  هب  رهگ  هس  زا  كاخ  **** شیدنیم رطخ  زا  وش و  یکاخ 

تسکاخ هلمج  نیرتروظنم  **** تسکانبات هچرا  يرهوگ  ره 

رادیدپان تسوا  رد  هس  ره  ناو  **** راک مه  هس  رد  دیدپ  تسه  وا 

ریگرب گنچ  ياون  هب  یفصن  **** ریگرب گنر  هلال  یم  یقاس 

تسحور يارس  نک  دابآ  **** تسحوبص يدانم  هک  یم  نآ 

ندرک هدینشان  نتسناد و  **** ندروخ هدیسران  مغ  یک  ات 

يران دای  هتشذگ  رمع  زو  **** يراد دای  هب  منخس  رگ  هب 
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تسدرون رد  زونه  رادنپ  **** تسدروخ شیپ  هک  هدش  رمع  نآ 

شریگ هشبن  رد  هدرکاو و  **** شریگ هتشذگ  قرو  رب  مه 

يدنام لاس  رازه  تفه  ای  **** يدناوخ عبس  تفه  هک  راگنا 

؟ تشذگب لاس  رازه  تفه  نآ  **** تشگ يرپسا  تدم  وچ  هن  رخآ 

تسقرف هچ  ار  زارد  هاتوک و  **** تسقرغ يارب  ام  تماق  نوچ 

مداب شون  هدروخن  هک  هد  یم  **** مدادماب حوبص  هب  یقاس 

دریگ بآ  کشخ  همشچ  وز  **** دریگ باتفآ  وچ  هک  یم  نآ 

ندوب هدرم  شوم  وچ  بآ  رد  **** ندوب هدرسف  خی  وچ  دنچ  ات 

یئورود زا  هشفنب  وچ  رذگب  **** یئوخ مرن  راذگب  لگ  نوچ 

ییگناوید **** دیاب راخ  هک  دشاب  یئاج 
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دیاب راک  هب 

درک ملتشاو  دیود  هبعک  رد  **** درک مگ  هبعک  هب  یکرخ  يدرک 

تسزار هچ  نمز  رخ  نتشگ  مگ  **** تسزارد یهر  ار  هیداب  نیاک 

دیدنخب رخ  دید  وچ  دید و  رخ  **** دید سپ  زاب  تفگ  وچ  تفگ و  نیا 

دوب ملتشا  هب  شنتفایاو  **** دوب مگ  هنایم  زا  مرخ  اتفگ 

درب یم  زین  راب  دش و  یم  رخ  **** درک نآ  دز  یمن  یملتشا  رگ 

تسناشک نوبز  هد  عاطقا  **** تسناشهیب راصح  هک  هد  نیا 

دیاین رنه  نالد  واگ  زو  **** دیاین رسب  یلد  ریش  یب 

زیگنارب یشتآ  نزب  یبآ  **** زیر حدق  رد  بان  یم  یقاس 

دیور گنس  يور  توقای ز  **** دیوش گنس  يور  وچ  هک  یم  نآ 

یشاب هچ  ناسکان  شوخ  تسد  **** یشاب هچ  ناسخ  بلط  نیئاپ 

یئافج ره  هب  يوش  هچ  یضار  **** یئافق ره  هب  یهن  هچ  ندرگ 

نک ییتشرد  ناهج  مرن  اب  **** نک ییتشپ  دنلب  هوک  نوچ 

یفاص نیمز  زا  يروخ  يدرد  **** یفاب ریرح  رگا  نسوس  نوچ 

درآ ینوبز  یشکدادیب  **** درآ ینورد  للخ  يراوخ 

شوغآ رد  یشک  لگ  نمرخ  ات  **** شود رب  هبرح  راخ  وچ  شاب  یم 

دازیمدآ دریمب  فیح  زا  **** دادیب فیح و  تسا  نکش  ورین 

تسریس لغش  مرس ز  هک  هد  یم  **** تسرید زور  هک  نیشنم  یقاس 

دش ناوج  وا  زا  دروخ  هک  ریپ  ره  **** دش ناورهر  غارچ  هک  یم  نآ 

یلاخ رورغ  زا  بلط  یهار  **** یلاباال دنر  هس  ود  کی  اب 
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دیشمج هاگطاشن  یک و  وت  **** دیشروخ رون  وچ  نیشن  هرذ  اب 

یهاپس دروآ  یگراواک  **** یهاشداپ شاعم  راذگب 

زیت شتآ  زا  کشخ  هبنپ  نوچ  **** زیهرپ هب  هشداپ  تبحص  زا 

تسرود هک  یسک  نآ  دوب  نمیا  **** تسرون رپ ز  هچرگا  شتآ  ناز 

تخوس دش  عمش  نیشن  مزب  نوچ  **** تخورفا شعمش  رون  هک  هناورپ 

تسر ناوت  مغز  یم  هب  هک  هد  هک  یم  **** تسبورف مغ  مسفن ز  یقاس 

دراد میظع  يرثا  لد  رد  **** دراد میس  يافص  هک  یم  نآ 

شیدنیم سک  قزر  ندیئاخ  **** شیوخ هصاخ  بیصن  هب  هن  لد 

ياپ دشک  دوخ  میلگ  نوزفاک ز  **** يار کبس  نآ  زا  تخب  ددرگ  رب 

راجنه **** دریگ شیوخ  جوا  هن  هک  یغرم 
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دریگ شیپ  كاله 

دچیپب دوخ  راک  شچیپ  زا  **** دچیسب دوخ  هار  هن  هک  يرام 

یشوک هدایز  زا  دروخ  یلیس  **** یشوپ جالس  دنک  هک  دهاز 

ریشمش تسیک  تسد  هب  هک  یناد  **** ریش اب  هچناپت  دنز  هک  هبور 

هدرد شون  يالص  هب  یماج  **** هدرد شوج  زغم  یم  یقاس 

تسیدابقیک جنگ  يوراد  ناج  **** تسیداش جنگ  دیلک  هک  یم  نآ 

دنسرخ تسه  هچنادب  شاب  یم  **** دنب رد  عبط  هب  ار  يدنسرخ 

دنتسشن یعناق  هقش  رب  **** دنتسه هچنآره  نایمدآ  زج 

دنبای هک  ردق  نادب  دنزاس  **** دنباتش دوخ  قزر  نتسج  رد 

دنرادن یتیاکش  يارای  **** دنرادن یتیافک  هجو  نوچ 

يریس مین  تقو  درآ  رفک  **** يریلد زک  تسا  یمدآ  نآ 

هلان ش ریفن و  دسر  خرچ  رب  **** هلاون ش یکی  دوش  توف  رگ 

مانشد هب  دشک  نابز  ربا  رد  **** ماب يا  هرطق  هب  شدوش  رترگ 

دریگ باتفآ  رد  گنسرخ  **** دریگ بات  گنس  وج  کی  رو 

رود يوش  دب  کین و  شیالاز  **** رون نوچ  هک  دوب  نآ  شور  طرش 

يزاسب اهگنر  هلمج  اب  **** يزاون ناج  يور  بآ ز  نوچ 

زیخرب هناغم  یمرآ  شیپ  **** زیخرب هناهب  هرز  یقاس 

دشخب زاس  حالس و  مزر  رد  **** دشخب زان  مزب  هب  هک  یم  نآ 

یگنل هنرگا  يآ  رتراوهر  **** یگنس هن  رگا  شابم  هدرسفا 

بوکورف دمن  رس  هب  یئاپ  **** بور ورف  دمن  نیا  رس  زا  درگ 
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شاب کسخ  رپ  هار  هلمج  وگ  **** شاب کلف  نوچ  هدنور  صقر  رد 

نک یگداشگور  روخ و  یلیس  **** نک یگدایپ  هدب و  بکرم 

یناهر شک  راب  هچ ز  رتهب  **** یناوت را  شکیم  همه  راب 

راب دشک  ارت  سک  همه  تفس  **** راک رس  زا  یتفیب  وت  نوچ  ات 

هد میناگدنز  هد  يرای  **** هد میناوغرا  یم  یقاس 

دزاون رگج  دنک  هزات  ناج  **** دزاس جازم  اب  وچ  هک  یم  نآ 

يامنب فارتعا  دوخ  زجع  رب  **** ياشگب فاکتعا  هگماد  نیز 

يدنمورز هب  وشم  خاتسگ  **** يدنلب نیدب  یلت  هار  رد 

لبلب وچ  ینک  بغش  دنچ  ات  **** لگ نوچ  هدیرد  رپس  کی  اب 

نکفیب رپس  يوق  تسا  غیت  **** نکفیب رپ  تسا  نکش  رپ  هر 

دزاس شیب  خرچ  وت  رابرس  **** دزات شیپ  وت  یگراب  ات 

یبای ات  **** يراوس نیزا  تفیب  هرابکی 
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يراگتسر هار 

ددرگ هتسر  مخر  هدقع  زا  **** ددرگ هتسکش  هم  وچ  هک  ینیب 

مناهد یم  لالز  هب  نک  رت  **** مناج دیسر  سفن  هب  یقاس 

تسناج ياود  دوش  هدروخ  نوچ  **** تسناج ياج  هدروخن  هک  یم  نآ 

تسا چول  مشچ  هک  رگنم  دوخ  رد  **** تسا چوک  تقو  هک  نیشنم  غراف 

راک دوب  نوچ  راک  هراپ  يا  **** راوشد هار  ياپ و  هلبآ  وت 

دنب رد  هنامز  خر  هب  رد  ای  **** دنبرب هنایم  زا  دوخ  تخر  ای 

زادنا تولخ  ناد  هلغ  رد  ناج  **** زاب دهد  یمن  هلغ  وچ  تبحص 

ینار دنچ  هنیفس  بآ  یب  **** یناوخ دنچ  هفیحص  شقن  یب 

هاگرخ رضخ  وچ  ینز  همشچ  رب  **** هار نیا  رد  ایماظن  هک  هب  نآ 

نونجم قشع  لالز  بآ  زا  **** نونکم رد  وچ  يوش  باریس 

ناتساد زاغآ  شخب 11 - 

تفس نخس  نیا  رد  هک  هظحل  نآ  **** تفگ نینچ  ناتساد  هدنیوگ 

يراید رت  بوخ  هب  تسا  دوب  **** يراوگرزب برع  کلم  زک 

ار وا  تیالو  نیرترومعم  **** ار وا  تیافک  نایرماع  رب 

شماج قیحر  زا  رت  يدوب  شوخ  **** شمان میسن  زا  برع  كاخ 

قافآ هلمج  نیرت  هتسیاش  **** قاط یمدرم  هب  يرنه  بحاص 

يراد لام  هب  مجع  نوراق  **** يراگماک هب  برع  ناطلس 

تسوپ رد  زغم  وچ  ورد  لابقا  **** تسود نامهیم  زاون و  شیورد 

رون یب  عمش  وچ  یفلخ  یپ  زو  **** روهشم راو  هفیلخ  دوب  یم 
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دنموزرآ هنادب  هشوخ  نوچ  **** دنزرف هب  فدص  زا  رت  جاتحم 

شتخرد زا  درآ  ردب  یخاش  **** شتخب تسد  هکنآ  ترسح  رد 

دزیخب نب  شرگد ز  يروس  **** دزیرب نب  ورس  وچ  هک  ینعی 

يورس ياج  هب  دنیب  يورس  **** يورذت دسر  نمچ  هب  نوچ  ات 

دنیشن ون  ورس  هیاس  رد  **** دنیبن نهک  نب  ورس  رگ 

شراگدای هب  یفلخ  دنام  **** شراید رد  هک  یسک  تسا  هدنز 

اهمرد نالئاس  هب  داد  یم  **** اهمرک عمط  نیدب  درک  یم 

تسر یمن  یلو  نمس  تشاک  یم  **** تسج یم  هردب  رازه  هب  يدب 

تفات یمن  نانع  یبلطرد  زو  **** تفای یمن  رد  دیبلط و  یم  رد 

یگنر حالص  دوب  هدیشوپ  **** یگنرد ناهج  رد  هک  هن  هگآ  و 

دشابن رد  هب  یتحلصم  زا  **** دشابن رگا  یبلط  نآ  چره 

تسراک حالص  يرگن  رد  نوچ  **** تسرامش رد  هک  يدب  کین و  ره 

زاس هب  ناک  هتفای  سب 
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ینیب زاب  وچ  هب  هتفایان  **** ینیب

تسا درم  حالص  وا  ندیشوپ  **** تسادرون رد  هک  ضرغ  رایسب 

تسیچ تحلصم  هک  یسک  هن  هگاو  **** تسیب رد  تسیب  تسیکت  هب  سکره 

تسدیلک يرگنب  هک  لفق  سپ  **** تسدیدپان بیغ  هتشررس 

دنبرد لعل  هب  ناک  وچ  دوب  یم  **** دنزرف يارب  زا  بلط  رد  نوچ 

دیاب هکنانچ  يرسپ  شداد  **** دیاش هک  یعرضت  هب  دزیا 

نادنچ رازه  لگ  هچ  ران و  هچ  **** نادنخ ران  وچ  یلگ  هتسر  ون 

یکاخ يارس  نک  زور  بش  **** یکانبات يرهگ ز  نشور 

دنب ار  هنیزخ  رد  داشگب  **** دنزرف لامج  ردپ  دید  نوچ 

يزیر هنیزخ  لگ  وچ  درک  یم  **** يزیخ هنیزخ  نآ  يداش  زا 

نداد هیام  دوش ز  هتسر  ات  **** نداد هیاد  هب  ارو  دومرف 

ینابرهم ریش  هب  درورپ  **** یناگیاد مکح  هب  شنارود 

دنتشون وا  رب  افو  یفرح ز  **** دنتشرس شلد  رد  هک  ریش  ره 

دنداهن وا  رد  ییتسود  لد  **** دنداد شاذغ  زا  هک  هیام  ره 

دندیمد وا  رب  یلد  نوسفا  **** دندیشک شخر  رب  هک  لین  ره 

تسر یم  ریش  هب  نمس  گرب  نوچ  **** تسشیم ریش  هب  نهد  هلال  نوچ 

يدهم نایم  یهم  دوب  ای  **** يدهش دوب  ریش  هب  هک  یتفگ 

هتفه ود  رب  هتفه  ود  هام  دش  **** هتفر دوب  هتفه  ود  وچ  هم  زا 

دندرک مان  شیرنه  سیق  **** دندرک مامت  شرنه  طرش 

یلامک ار  لامج  دوزفب  **** یلاس تشذگ  نیا  رس  رب  نوچ 
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داد یم  بات  قشع  رهوگ  وز  **** داد یم  بآ  یتسد  ود  هب  شقشع 

يزاون لد  غاب  هب  تسر  یم  **** يزاب طاشن و  رد  هس  ود  یلاس 

هلال درک  هشفنب  دومآ  **** هلاس تفه  سایق  هب  دش  نوچ 

شلامج دش  قلخ  هناسفا  **** شلاس دیسر  هد  هب  تفه  زک 

يدیمد وا  رب  اعد  يداب ز  **** يدید رود  شخر ز  هک  سکره 

داتسرف شبتکم  هب  هناخ  زا  **** داش وا  يور  هب  ردپ  مشچ  دش 

زور بش و  درب  وا  رب  جنر  ات  **** زومآ شناد  ریبد  هب  شداد 

یهورگ تقفاوم  هب  وا  اب  **** یهوکش رس  زا  هدمآ  عمج 

میلعت سرد و  هب  هدش  لوغشم  **** میب زا  دیما و  زا  یکدوک  ره 

مه **** دنویپ درخ  نارسپ  نآ  اب 
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دنچ يرتخد  هتسشن  حول 

یئارس بدا  رد  هدمآ  عمج  **** یئاج يا و  هلیبق  کی ز  ره 

ندناشف رد  هب  شبل  توقای  **** ندناوخ ملع  هب  يرنه  سیق 

هلیوط مه  شیرد  هتفسان  **** هلیبق رگد  فدص  زا  دوب 

بوسنم کین  مان  هب  لقع  نوچ  **** بوخ يرتخد  هدیسرن  تفآ 

یهاگ هراظن  یهس  ورس  نوچ  **** یهام وچ  یتبعل  هتسارآ 

هنیس رازه  یکی  هن  یتفس  **** هنیمک يا  هزمغ  هب  هک  یخوش 

یناهج يا  همشرک  هب  یتشک  **** ینامز ره  هک  یمشچ  وهآ 

ندوبر لد  هب  یمجع  كرت  **** ندومن خر  هب  یبرع  هام 

یغاز گنچ  هب  يا  هلعشم  ای  **** یغارچ شخر  یبش  وچ  شفلز 

هیام خارف  رکش  گنت  نوچ  **** هیاس گرزب  ینهد  کچوک 

یهاوخ هچ  رکش  زا  نکشرگشل  **** یهاوخ هچ  ره  هب  ینکش  رکش 

نانینزان رانک  دروخ  رد  **** نانیشن مه  نایم  ذیوعت 

یناوج هدیصق  تیب  هش  **** یناگدنز تیب  هبوجحم 

شنیربنع فلز  هقلح  زو  **** شنیبج يوخ  زا  خنز  دقع 

دروآ ردام  داوس  همرس ز  **** درورپ ریش  نوخ  هنوگلگ ز 

شلامج رهاوج  هدوزفا  **** شلاخ دقع  فلز و  هتشر  رب 

یلیل مان  لیل و  وچ  شوسیگ  **** یلیم شاوه  زا  یلد  ره  رد 

شدیرخ لد  رهم  هب  دادلد و  **** شدید سیق  هک  يرادلد  زا 

تسر یم  رهم  ودره  هنیس  رد  **** تسج یم  سیق  ياوه  زین  وا 
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داد رد  مار  يوخ  ود  هب  یماج  **** داد رد  ماخ  ماج  دمآ و  قشع 

تستخس هداتفان  نداتفا  **** تستخس هداب  تسخن  هب  یتسم 

دنتفرگ وخ  هزور  همه  دوخ  اب  **** دنتفرگ وب  رهم  لگ  زا  نوچ 

هدربن ناج  کیلو  هدرب  لد  **** هدرپس نآ  لامج  هب  ناج  نیا 

هدادن لد  ماک  هداد و  لد  **** هداهن رظن  نیا  خر  رب  ناو 

ینابرهم باسح  هب  ناشیا  **** یناوخ ملع  باسح  هب  نارای 

دنتشون رگد  یتغل  ناشیا  **** دنتشرس تغل  زا  نخس  نارای 

دندنار قشع  هب  یسفن  ناشیا  **** دندناوخ ملع  یقرو ز  نارای 

دنتفگ لاح  بسح  همه  ناشیا  **** دنتفگ لاعف  تفص  نارای 

دندوب شیوخ  رامش  هب  ناشیا  و  **** دندوب شیپ  رامش  هب  نارای 

رگیدکی هب  نونجم  یلیل و  ندش  قشاع  شخب 12 - 

يدیسر یقرشم  خر  فسوی  **** يدیمدرب حبص  هک  زور  ره 

رز زا  یجنرت  وا  یناحیر  **** رکیپ جنرت  کلف  يدرک 

خنز يدرک ز  **** يزاب جنرت  رس  یلیل ز 
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يزاس جنرت 

هدیرب فک  جنرت  هراظن  **** هدیسر ون  جنرت  هزات  ناز 

دندیفک یم  ران  وچ  قشع  زا  **** دندید جنرت  وا  فک  رب  نوچ 

شجنرت مغ  زا  خر  جنران  **** شجنغ هاگ  هولج  هب  سیق  دش 

جنران جنرت و  نآ  یئوبشوخ  **** جنر ناتسود  غامد  هدرب ز 

دمآرب نینزان  ود  ناغفا ز  **** دمآرب نیارب  يدنچ  کی  نوچ 

یلاباال غیت  هتشادرب  **** یلاخ هناخ  درک  دمآ و  قشع 

درب ناشرارق  یگدش  لد  زو  **** درب ناشرانک  زا  لد  داد و  مغ 

دنداتف وگتفگ  ضرعم  رد  **** دنداهن رگیدکی  هب  هک  لد  ناز 

يوک ره  هب  دش  هدینش  زار  ناو  **** يوس ره  دش ز  هدیرد  هدرپ  نیا 

دوب یتیاکح  ینهد  ره  رد  **** دوب یتیآ  مکحم  هک  هصق  نیز 

اراکشآ ددرگن  زار  ات  **** ارادم مه  هب  یسب  دندرک 

تسا کشم  ياوگ  وا  شوخ  يوب  **** تسا کشخ  هچرگ  هفان  رس  دنب 

تشادرب شیوخ  لامج  عقرب ز  **** تشاد ربخ  یقشاع  هک ز  يرای 

دنشوپب ار  هنهرب  قشع  ناو  **** دنشوکب ات  بیکش  دندرک 

دودنا دیاشن  لگ  هب  دیشروخ  **** دوس دنک  یک  بیکش  قشع  رد 

زار دوب  نوچ  هتفهن  هدرپ  رد  **** زامغ هزمغ  رازه  هب  یمشچ 

ریبدت هچ  ندش  لد  هتفیش  زج  **** ریجنز هقلح  رازه  هب  یفلز 

دندید شیوخ  يور  هب  هدیدزد  **** دندید شیپ  لقع  هب  وچ  سپ  ناز 

راتفرگ دش  قشع  ربنچ  رد  **** راک ار  سیق  تشگ  هتفیش  نوچ 
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مارآ لزنم  چیه  تفرگن  **** مارالد نآ  لامج  قشع  زا 

ابیکشان کیلو  دوب  یم  **** ابیز راگن  نآ  تبحص  رد 

داتفا رخ  مه  دیرد و  کیخ  مه  **** داتفارد اپ  شلد ز  هرابکی 

دندوب هداهن  شبقل  نونجم  **** دندوب هداتفوین  هک  نانآ  و 

یئاوگ نخس  نیا  رب  داد  یم  **** یئاونیب هجو  هب  زین  وا 

دنتفهن ون  هام  هتفیش  زا  **** دنتفگ هنعط  هب  نخس  هک  سب  زا 

دندیرب ار  هزبس  هرب  وهآ  ز  **** دندیشک نابز  گس  وچ  هک  سب  زا 

نونکم رد  هدید  تخیر ز  یم  **** نونجم دش ز  هدیرب  نوچ  یلیل 

یلیس داشگ  يا  هژم  ره  زا  **** یلیل يور  دیدن  وچ  نونجم 

رازآ لد  رد  کشرس و  هدید  رد  **** رازاب يوک و  درگ  هب  تشگ  یم 

ياهدورس تفگ  یم 
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يراز هب  ناقشاع  وچ  دناوخ  یم  **** يراک

سپ زا  شیپ و  نونجم ز  نونجم  **** سکره دندز  یم  دش و  یم  وا 

درک یم  تسرد  ییگناوید  **** درک یم  تسس  راسف  زین  وا 

درب نسر  تبقاع  هب  تفر و  رخ  **** درخ ندرگ  هب  يرخ  دنار  یم 

رای شدناوخ  مین  ود  هب  لد  ات  **** زان نوچ  درک  مین  ود  هب  ار  لد 

دشوک زاب  هک  لد  شتآ  اب  **** دشوپب لد  زار  هک  دیشوک 

دمآ رس  رب  تشذگب و  لد  زا  **** دمآرب خر  هب  شرگج  نوخ 

رود وا  زا  راسگمغ  مغرپ و  لد  **** رود وزا  رای  رای و  مغ  رد  وا 

هتفخن بش  زور و  هب  هدوسان  **** هتفگ باوخ  كرت  هب  عمش  نوچ 

ار نت  ناج و  ياود  تسج  یم  **** ار نتشیوخ  درد  تشک ز  یم 

یناتسآ رب  يرس  تفوک  یم  **** یناج دیما  نادب  دنک  یم 

نابایب رد  هنهرب  ياپرس  **** ناباتش يدش  یمدحبص  ره 

دنسرخ يوب  هب  رگیدکی  زا  **** دنب رد  رای  رای و  هدنب  وا 

ناناج يوک  هب  یتفر  ناهنپ  **** ناناوخ تیب  قارف  بش ز  ره 

یتشگ زارد  شندمآزاب  **** یتشگزاب يدز و  هسوب  رد 

يدوب لاس  هب  شندمآ  زاب  **** يدوب لامش  زا  هب  شنتفر 

تشاد رذگ  رد  راخ  دمآ  نوچ  **** تشادرب رازه  ندش  تقو  رد 

هار رب  هویرگ  دص  دمآ  یم  **** هاچ رد  بآ  هکنانچ  تفر  یم 

تفر یم  راوهار  بکرم  رب  **** تفر یم  رای  هب  نوچ  هلبآ  ياپ 

شیوخ هناخ  لابو  هب  دماک  **** شیپ رد  هاچ  تشاد  سپ  زا  داب 
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زاب يدماین  نطو  هب  زگره  **** زاس يدز  وا  ماک  هب  تخب  رگ 

نونجم قشع  تفص  رد  شخب 13 - 

نازیر کشا  هاپس  لیخ  رس  **** نازیخ حبص  ریرس  ناطلس 

يزابقشع يوک  يریجنز  **** يزاونلد هار  يراوتم 

دایرف نالماعم  عایب  **** دادغب نانینغم  نوناق 

سوسفا يایسیلک  نایهر  **** سوک نینهآ  ریفن  لابط 

ادیش ناشوشم  توراه  **** ادیپ وید  هتفهن  يوداج 

تخر یب  رازهدص  نک  شوخ  لد  **** تخت یب  هالک و  یب  ورسخیک 

ناروگ تشپ  نیشن  گنروا  **** ناروم هاپس  هد  عاطقا 

ساپ یب  رید  ساپ  هدنراد  **** ساوسو ياه  هعلق  هجارد 

هتسشنان شوج  يایرد ز  **** هتسکش لد  بیرغ  نونجم 

هدیسر هعقاو  همه  وا  نوچ  **** هدیمر لد  تشاد  هس  ود  يرای 

يوک فاوط  هب  یتفر  **** هاگرحس ره  رای  هس  ود  نآ  اب 
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هام نآ 

یلیم تشادن  نخس  چیه  اب  **** یلیل مان  باسح  نوریب ز 

يدادن شخساپ  يدونشن و  **** يداشگ نخس  نیا  زج  هک  سکره 

شماقم مه  هلیبق  هب  یلیل  **** شمان دوب  دجن  هک  هوک  نآ 

هوک نآ  رب  رگم  يدشن  نکاس  **** هودنا دود  قشع و  شتآ  زا 

تسم مدرم  وچ  نازیخ  ناتفا  **** تسد يدزیم  يدش و  هوک  رب 

يدیود وس  هب  وس  هدش  دوخ  یب  **** يدیشکرب دیشن  زاوآ 

يدرک باطخ  ابص  داب  اب  **** يدرک بآ  رپ  ار  هژم  هگناو 

زیوآ یلیل  فلز  نماد  رد  **** زیخرب حبص  هب  ابص  داب  یک 

تست هداتفوا  هر  كاخ  رب  **** تست هداد  داب  هب  هکنآ  وگ 

دیوگ وت  مغ  نیمز  كاخ  اب  **** دیوج وت  مد  ابص  داب  زا 

تراگدای هب  هدب  شیکاخ  **** تراید زا  شتسرفب  يداب 

دزرین مه  كاخ  هک  داب  هن  **** دزرل وت  رب  داب  وچ  هن  وک  ره 

درآرب ناج  هصغ  هک ز  هب  نآ  **** دراپس وت  هب  ناج  هن  هک  سکناو 

يدوبر ارم  تمغ  بالیس  **** يدوبن وت  قشع  شتآ  رگ 

راز تمغ  شتآ  یتخوس  لد  **** رای یتسین  هدید  ود  بآ  رو 

تسزوسب مشتآرپ  هآ  زا  **** تسزورف ناهج  وا  هک  دیشروخ 

ناجنرم ار  شیوخ  هناورپ  **** ناج هناخ  ناهن  عمش  يا 

مبابک رگج  نینچ  تشگ  ات  **** مباوخ تسب  وت  مشچ  وداج 

لد تحارج  مه  مهرم و  مه  **** لد تحار  وت  مغ  درد و  يا 
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یناسر نم  هب  يردق  يو  زا  **** یناوت رگ  وت  بل  تسا  دنق 

دنق نآ  دمآ  حرفم  نوجعم  **** دنب نیرد  ارم  یگ  هتفشاک 

هام يا  مداتفوا  وت  مشچ  زک  **** هاگان دیسر  يدب  مشچ  مه 

كاخ رب  داتفوا  دب  مشچ  زک  **** كالاچ رادبآ  هویم  سب 

تشگنا مخز  هدنشک  تسیمخز  **** تشک شا  هنامز  شک  تشگنا 

متسد يا ز  هدیسر  وت  نوچ  دش  **** متسه هک  یگدیسر  مشچ  زا 

رایغا مشچ  مخز  یپ  زا  تسه  **** راسخر درگ  دنشک  هک  یلین 

تسفوسک هدیسر  مشچ  مه  **** تسفورح نوگلین  هک  دیشروخ 

دشوکب ناهج  نآ  ندرب  رد  **** دشوپن یعقرب  هک  جنگ  ره 

شوگ رب  داهن  کلف  لاخلخ  **** شوپ ناینرپ  ياوه  هک  يزور 

دش ز **** فرص نآ  رد  اهراتس  بامیس 
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فرگنش باتفآ  شتآ 

باترب زان  رای  هس  ود  نآ  اب  **** بامیس وچ  لد  هدیمر  نونجم 

نایوگ تیب  نانز و  کیبل  **** نایوپ رای  راید  هب  دمآ 

هدیرد يرباص  نهاریپ  **** هدیمر لد  رای  يوس  دش  یم 

لد نماد  هدیرد  تخود  یم  **** لد نمرخ  درگ  هب  تشگ  یم 

تسد رب  يور  هب  رس و  هب  دز  یم  **** تسم مدرم  وچ  ناون  تفر  یم 

تشذگب تسم  رای  هگرخ  رب  **** تشذگب تسد  شلد ز  راک  نوچ 

هاگرخ جنکش  رد  هتسب ز  رب  **** هامنآ هتسشن  برع  مسر  رب 

درک يا  هحون  نآ و  رد  دید  نیو  **** دروخ یترسح  نیرد و  دید  نآ 

يراد هدرپ  هب  کلف  وچ  نونجم  **** يرامع رد  هراتس  وچ  یلیل 

هدرک زارد  اه  هلگ  نونجم  **** هدرک زاب  دنب  هلک  یلیل 

رس رب  تسد  بابر  وچ  نونجم  **** رب رد  گنچ  شورخ  یلیل ز 

زوس نتشیوخ  عمش  هک  هن  نونجم  **** زورفا یتیگ  حبص  هک  هن  یلیل 

غاد رب  غاد  هک  مطلغ  نونجم  **** غاب رد  غاب  راذگب  یلیل 

تسس شربارب  بصق  وچ  نونجم  **** تسچ ینشور  هب  رمق  وچ  یلیل 

ندناشف رد  راثن  هب  نونجم  **** ندناشن لگ  تخرد  هب  یلیل 

دوب یشتآ  تیاکح ؟ هچ  نونجم  **** دوب یشف  يرپ  نخس ؟ هچ  یلیل 

هدیسر نازخ  نمچ  نونجم  **** هدیدن نازخ  نمس  یلیل 

درم یم  شیپ  غارچ  وچ  نونجم  **** درب یم  شیپ  حبص  مد  یلیل 

شوگ رد  هقلح  شافو  هب  نونجم  **** شود رب  فلز  همشرک  هب  یلیل 
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يزاب هقرخ  عامس  هب  نونجم  **** يزاون ناج  حوبص  هب  یلیل 

تخوس یم  دنپس  نورب  نونجم ز  **** تخود یم  دنرپ  نورد  یلیل ز 

تسش یم  هدید  بالگ  هب  نونجم  **** تسر یم  هتفکش  لگ  وچ  یلیل 

درک یم  هناد  کشا  رد  نونجم  **** درک یم  هناش  فلز  رس  یلیل 

تسم یم  يوب  یم ز  هن ز  نونجم  **** تسد رد  يوبگشم  یم  یلیل 

یئوجتسج هب  نیا  زا  یضار  نآو  **** یئوب هب  نآ  زا  نیا  هدش  عناق 

نابیرغ نوچ  رود  هدنزاس ز  **** نابیقر سسجت  میب  زا 

تساخرب هنایم  زا  رظن  کی  ناک  **** تساخرب هناهب  نیدب  خرچ  ات 

یلیل يراتساوخ  هب  نونجم  ردپ  نتفر  شخب 14 - 

دنتسکش لپ  هدیرب  يوج  رب  **** دنتسب تسود  راید  هار  نوچ 

یئارس لزغ  بش  همه  يدرک  **** یئادج تقشم  نونجم ز 

راید مدره ز 
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نایوگ دورس  يدش  دجن  رب  **** نایوپ شیوخ 

هداشگرس روع و  همه  وا  نوچ  **** هداتفوا سپ  زا  هس  ود  يرای 

هتشگ هناسف  یئاوسر  رد  **** هتشگ هنامز  هدز  ادوس 

وا تیاکح  زا  ردپ  نیگمغ  **** وا تیاکش  رد  همه  ناشیوخ 

دنیشن دنچ  هناسف  دنتفگ  **** دنیشن دنپ  دنداد و  شدنپ 

تسا دنپ  ياج  هچ  دمآ  قشع  نوچ  **** تسا دنمدوس  رازه  هچ  را  دنپ 

دنزرف يارب  زا  لد  روجنر  **** دنب رد  هدنامب  شردپ  نیکسم 

يزاس هراچ  هدش ز  هراچیب  **** يزاب لایخ  نآ  هدرپ  رد 

هناسف نیا  کیاکی  دنتفگ  **** هناخ نامرحم  دیسرپ ز 

تسداتف رد  هب  نینچ  هدرپ  زک  **** تسداد سورع  نالف  هب  لد  وک 

درگ نآ  دناشف  لگ  هرهچ  زک  **** درک نآ  دصق  دینش  هصق  نوچ 

دزودب دوخ  دارم  جات  رب  **** دزورف ودب  ناهج  هک  رد  نآ 

نیعلا هرق  يارب  دهاوخ ز  **** نیز دص  هب  ار  موق  تنیز  نآو 

رضحم دارم  نآرب  دنتسب  **** رس کی  زین  هلیبق  ناریپ 

تفج دنک  دوخ  قاط  رهوگ  اب  **** تفس نآرد  ار  هتفسن  رد  ناک 

ياجنآ زا  دننک  رفس  گنهاک  **** يار ار  هورگ  نآ  دش  هیورکی 

دنناسر هم  هب  ار  هتفیش  نآ  **** دنناوت رگا  حاکن  هار  زا 

دیدنخ زاب  تشذگ و  هیرگ  زا  **** دید نانچ  يرماع  دیس  نوچ 

تسار هر  گرب  يور  همه  زا  درک  **** تساخرب گرزب  ینمجنا  اب 

یهوکش نیرتهب  هب  تفر  یم  **** یهورگ نانچ  اب  هتسارآ 
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ماع ات  صاخ  دندش  هاگآ  **** مارآ لد  هلیبق  لها  نوچ 

ینابرهم افو و  هار  را  **** ینابزیم هب  نورب  دنتفر 

دندرب شیپ  دوب  هک  لزن  نآو  **** دندرشف یپ  رهم  لزنم  رد 

رآ شیپ  تسا  تجاح  هچ  دنتفگ  **** راب کی  هب  يرماع  دیس  اب 

میراد ساپس  نآ  نداد  رد  **** میراد ساپ  هک  وگب  دوصقم 

تسیئانشور ود  یپ  مهنآ ز  **** تسیئانشآ مدارم  هک  اتفگ 

تفج اب  تفج  داب  هتساراک  **** تفگ ار  سورع  ردپ  هگناو 

دنزرف رهب  ارت ز  دنزرف  **** دنویپ رهم و  قیرط  هب  مهاوخ 

تسا هداهن  رظن  وت  همشچ  رب  **** تسا هداز  گیر  هک  رگج  هنشت  نیاک 

دراوگ ناج  هب  دروخ  هنشت  نوچ  **** دراد فطل  بآ  هک  همشچ  ره 

نیا نم  هک  ناسنیز 
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میوگ هچنآرب  مربن  تلجخ  **** میوج دارم 

هنایم نیرد  منم  هک  یناد  **** هنامز نیا  نیرت  فورعم 

مراد هنیک  رهم و  تلآ  مه  **** مراد هنیزخ  مه  تمشح و  مه 

یشوه هب  رگا  عاتم  شورفب  **** یشورف رد  وت  مرخ و  رد  نم 

رادیرخ یتدایز  هب  متسه  **** رادیدپ ینک  اهب  هک  نادنچ 

یئاور شدمآ  وچ  شورفب  **** یئاهب دوب  نآ  هک  دقن  ره 

خساپ سورع  ردپ  شداد  **** خرف ثیدح  نیا  دش  هتفگ  نوچ 

تسا شیوخ  راک  هب  کلف  وت  وگیم  **** تسا شیوخ  رارقرب  هن  هتفگ  نیاک 

منیشن یکزیت  شتآ  اب  **** منیب رادبآ  نخس  هچرگ 

تسا رازهدص  شیماک  نمشد  **** تسا رامش  نیرد  یپتسودرگ 

ماکدوخ تسه  وچ  دوبن  خرف  **** ماردب تسه  هچ  رگ  وت  دنزرف 

دیاشن ام  فیرح  هناوید  **** دیامن یمه  ییگناوید 

نک یتیاکح  افو  هگناو ز  **** نک یتیانع  اعد  هب  لوا 

رگید تسا  ینتفگن  هصق  نیا  **** رهوگ تسرد  دوشن  وا  ات 

ناوتن دیشک  للخ  هتشر  رد  **** ناوتن دیرخ  للخ  هب  رهوگ 

دنیوگ هچ  ارم  منک  راک  نیا  **** دنیوج بیع  هچ  برع  هک  یناد 

شوماخ تشگ  نیرب و  تسا  متخ  **** شومارف نخس  نیا  نکب  نم  اب 

دندیدن يرد  ندش  زاب  زج  **** دندینش نخس  نایرماع  نوچ 

دنتفر شیوخ  ياج  هب  هدرزآ  **** دنتفر شیپ  هدش ز  دیمون 

هدیسر متس  نابز  هار  زا  **** هدیسر مغ  بیرغ  وچ  کی  ره 
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دنزاس جالع  ار  هتفیش  ناو  **** دنزاب جنگ  هکنادب  لوغشم 

دندناشف یم  راخ  شتآ  رب  **** دندناشن شتحیصن  هب  هگناو 

رورپ حور  ناتب  دنتسه  **** ربلد سورع  نآ  زا  هب  اجنیاک 

شوپ بصق  مه  شاپ و  هیلاغ  مه  **** شوگانب رد  نابل  توقای 

يراهب ون  رت ز  هتسارآ  **** يراگن نوچ  سایق  هب  کی  ره 

یتسرپ یمه  ارچ  هناگیب  **** یتسه هک  انشآ  دص  شیپ  رد 

نامارخ یتب  ارت  میهاوخ  **** نامان هتسجخ  نیزک  راذگب 

دزاس وت  اب  ریش  رکش و  نوچ  **** دزاون ارت  لد  هک  يرای 

یلیل قشع  رد  نونجم  ندرک  يراز  شخب 15 - 

ناشیرپ دش  دنپ  یخلت  زا  **** ناشیوخ دنپ  دینش  وچ  نونجم 

ار نفک  دنک  یم  هچ  هدرم  نیاک  **** ار نهریپ  دیرد  تسد و  دز 

تخر دشک  اجک  ینهریپ  رد  **** تخت دنز  نورب  ناهج  ود  زک  نآ 

هوک هگ  **** ارذع يوزرآ  زا  قماو  نوچ 
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ارحص هاگ  تفرگ و 

تسشنب لیحر  هگچوک  رد  **** تسبرب تخر  هناخ  هناکرت ز 

تخوس یم  دنب  دیرب و  ریجنز  **** تخود یم  عرد  دیرد و  هعارد 

نابیرگ ات  هدیردب  نماد  **** نابیرغ نوچ  رود  تشگ ز  یم 

یلاوح ره  هب  وزا  لوحال  **** یلاو هتشگ  شیوخ  نتشک  رب 

يوس ره  هب  نانز  یلیل  یلیل  **** يوک ره  هب  هدش  تفص  هناوید 

هداتف وا  تمالم  يوک  رد  **** هداشگ رس  هدیرد  مارحا 

تخانشن کین  دب ز  دب و  زا  کین  **** تخاس رد  دوب  هک  يدب  کین و  اب 

ینامی هراتس  قوش  رب  **** ینابرهم دیشن  دناوخ  یم 

شتآ نیا و  تفرگ  دای  رب  **** شنابز زا  دمآ  هک  تیب  ره 

يو رب  تسیرگ  یمه  دید و  یم  **** یپ نآ  رد  یسک  ره  هدش  ناریح 

تسد دهن  یسک  شفرح  رب  ای  **** تسه یمدرم  هکنآ  زا  غراف  وا 

هدرم هن  هدنز و  هن  دوب  یم  **** هدرتس ناهج  قرو  زا  فرح 

لد رب  هداتف  شرگد  گنس  **** لگ نوچ  راوخ  هداتف  گنس  رب 

هتشگ درخ  گنس  ود  ریز  رد  **** هتشگ درد  وچ  وا  نت  یفاص 

هدنام زاب  تفج  غرم ز  ای  **** هدنام زادگ  رگج  عمش  نوچ 

یکاخ ياهرابغ  هرهچ  رب  **** یکاندرد غاد  همه  لد  رد 

هوبنا زا  دنکف  نورب  هداجس  **** هودنا باذع و  زا  دش  هدنام  نوچ 

تسیچ نم  ياود  منکچ  خواک  **** تسیرگب ياهیاه  هب  تسشنب و 

منادن هر  هناخ  هب  يوک  زک  **** منانچ نام  ناخ و  هراوآ ز 
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یهار تسود  يوک  رس  رب  هن  **** یهانپ دوخ  رید  رد  رب  هن 

گنس رس  رب  تسکش  داتفا و  **** گنن هشیش  مان و  هبارق 

هدیشکرب لیحر  لبط  نم  **** هدیرد متراشب  لبط  دش 

میوا گندخ  هگجامآ  **** میوا گنل  راکش  هک  یکرت 

ار وا  معیفش  ناج  نداد  رد  **** ار وا  معیطم  ناج  هک ز  يرای 

متسه زین  تفگ  هتفیش  رو  **** متسم رای  دناوخ  متسم  رگ 

تسم رد  يوجم و  لد  هتفیش  رد  **** تسه میتسم  یگتفیش و  نوچ 

ریجنز چیه  هب  موش  هدوساک  **** ریدقت هب  مین  نانچ  هتفشآ 

مراد مشچ  شیوخ  يداباک  **** مراک تسا  دش  نانچ  هن  ناریو 

هک یکاخ  **** يداتفوا نم  رب  هک  شاک  يا 
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يداد داب  هب  ارم 

تخر مه  یتخوسب و  هناخ  مه  **** تخس يدمآرد  يا  هقعاص  ای 

درآرب نم  ناج  نم و  زا  دود  **** درآ رد  یشتآ  هک  تسین  سک 

مگنن ناهج ز  دهر  زاب  ات  **** مگنهن مد  رد  دزادنا 

مناخ وید  قلخ و  هناوید  **** منامز رد  هک  یفلخان  زا 

راع نم  مان  ارم ز  نارای  **** راخ نم  يوخ  ارم ز  ناشیوخ 

هتسر صاصق  تید و  زا  تسه  **** هتسخ بارخ  نم  زیرنوخ 

دوردب هلمج  دیوش  دوردب  **** دورو سلجم  ناسفن  مه  يا 

تسکشب هنیگبآ  دش  هداتفا  **** تسد رد  دوب  هک  یم  هشیش  ناک 

درب ار  هنیگبآ  دمآ و  لیس  **** دروخ دش  هنیگبآ  مهر  رد  رگ 

شیاپ هنیگبآ  زا  درازان  **** شیار دیسر  نم  هب  هک  ره  ات 

مهار دینک  اهر  دیزیخ و  **** مهآ درد و  ناربخ ز  یب  يا 

دیئوگم نخس  ناگدش  مگ  اب  **** دیئوجم ارم  ما  هدش  مگ  نم 

مدینک اهر  دوخ  تنحم  اب  **** مدینک افج  متس و  یک  ات 

مراوس نتخیرگ  هب  دوخ  نم  **** مراید نیا  زا  دینکم  نوریب 

ریگ نم  تسد  ایب و  تسود  يا  **** ریبدت هچ  ما  هداتف  ياپ  زا 

تست هدرم  هک  هبوت  هب  هدنز  **** تست هدرپس  لد  هک  هتسخ  نیا 

ممایپ کی  هب  امن  هزات  ناج  **** ممالس کی  فطل  هب  زاونب 

ریجنز تسارچ  وت  ندرگ  رد  **** ریبدت يار و  هب  منم  هناوید 

ندرگ هب  نسر  مشاب  هب  نم  **** نکفیم نسر  دوخ  ندرگ  رد 
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تخومآ هک  ارو  يرد  هدرپ  نیا  **** تخود لد  هچ  ره  دیرد  وت  فلز 

تسا روک  راگزور  ودنه و  وا  **** تسا روز  هن  وت  فلز  ندرب  لد 

مرآرب مدش  ورف  هک  هچ  نیز  **** مراک ناشن  يا  نکب  يراک 

مسوبب ات  رادب  ياپ  ای  **** مسوسف نیا  زا  ریگب  تسد  ای 

نتسب تسد  تساطخ  جنک  رد  **** نتسشن ناوت  یمن  راک  یب 

يدناوخن رگم  محرت ) محرا  ****) يدنام هچ  نینچ  نیا  متمحر  یب 

درادن ربخ  ناروجنر  زا  **** درادن رب  جنر  هک  هدوسآ 

نان رد  هساک  هب  دنکش  كدرخ  **** ناوخ دهن  هنسرگ  هب  هک  يریس 

مرزآ یب  دنز  ورد  تسد  وک  **** مرگ شتآ  زا  ربخ  تسار  نآ 

نم و مه  يا 
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داشمش خاش  وت  کسخ  راخ  نم  **** دازیمدآ وت  مه 

تسا زیشپ  کی  هب  نیزا  نم  کی  ناز  **** تسا زیزع  اجک  رز  وچ  خینرز 

یئارچ نم  ناج  ندرب  رد  **** یئاجک نم  ناج  تحار  يا 

تسیچ نم  هانگ  تیتسود  زج  **** تسیچ نم  هاوخ  رذع  لد  مرج 

شاب اطخ  وگ  باوص  يار  کی  **** شاب ارم  بش  رازه  بشکی ز 

راکنیا ياطخ  نم  ندرگ  رد  **** راکنیا ياضر  زا  شکم  ندرگ 

تسین مغ  چیه  تسه  وت  مرزآ  **** تسین مک  مان  هک  ار  هدز  مک  نیا 

تسا زور  مادک  یپ  تفطل ز  **** تسا زوس  ماشم  رگ  وت  يارفص 

زیر وا  رب  نم  کشرس  یبآ ز  **** زیت دنز  یشتآ  وت  مشخ  رگ 

وت هراظن  هتفیش  نم  **** وت هراتس  مون  هام  يا 

دنزاسن ون  هام  هتفشاک و  **** دنزاون یمن  ماوت  هب  رگ  هب 

مسرتب یم  نتشیوخ  هیاس  زک  **** مسرپ هن  وت  ناشن  هیاس  زا 

هدیرب نم  راک  هیاس ز  وت  **** هدید هیاس  هب  ارت  راک  نم 

تسا روز  تسد  تسین  يزاب  نیا  **** تسا روش  هچ  نیا  مناج  لد و  يدرب 

مراد مامت  یلصاح  یب  **** مراد مان  هک  وت  لصاح  زا 

متسه دیما  رب  وچ  تسین  مغ  **** متسد تسین  هچرگ  وت  لصو  رب 

بآ دنهد  رز  يوبس  هب  اروک  **** باوخ رد  هنشت  لفط  دنیب  رگ 

دیاخب یگنشت  تشگنا ز  **** دیارب شوخ  باوخ  وچ ز  نکیل 

تسا ریگ  جنکش  ای  ود  وچ  متسد  **** تسا ریذپ  مخ  مالود  وچ  میاپ 

دراد مالود  ایود  زین  وک  **** دراد مان  وچ  ارم  وت  مان 
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تسین ینداشگ  سک  هب  زار  نیو  **** تسین ینداهن  لد  وت ز  قشع 

زاب منت  زا  دیآ  رد  هب  ناج  اب  **** زار نیا  دش  ورف  نت  هب  ریش  اب 

كانمغ دندش  نایگراظن  **** كاخ رس  رب  داتف  تفگ و  نیا 

شزاب هناخ  يوس  هب  دندرب  **** شزاس هراچ  فطل  هب  دنتشگ 

تسیناوج توهش  هچیزاب  **** تسینادواج قشع  هن  هک  یقشع 

ددرگن مدق  نیا  زا  دشاب  ات  **** ددرگن مک  هک  دشاب  نآ  قشع 

تسلاوز دبالا  دبا  اروک  **** تسلایخ يرسرس  هن  قشع  نآ 

تفرعم زا  **** تسقشع مان  دنلب  هک  نونجم 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 557 

http://www.ghaemiyeh.com


تسقشع مامت 

دوب شوخ  قشع  میسن  هب  لگ  نوچ  **** دوب شکراب  قشع  هب  هدنز  ات 

تسبالگ وزا  دنام  هک  هرطق  نیا  **** تسبای لیحر  شلگ  هک  نونکاو 

يوج نیرد  دوخ  بآ  منک  یم  شوخ  **** يوبشوخ بالگ  نادب  زین  نم 

هبعک هناخ  هب  ار  نونجم  ردپ  ندرب  شخب 16 - 

ریگ نامسآ  یلیل  هم  نوچ  دش  **** ریگناهج نآ  قشع  تیار  نوچ 

تشگ رتمامت  یگتفیش  رد  **** تشگ رت  مان  هدیمخ  زورره 

تسا درم  عادص  رب  ریجنز  **** تسادرون نآ  زک  یگتفیش  ره 

تخس وا  راک  هب  ردپ  هدنامرد  **** تخب وا  راک  لد ز  هتشادرب 

زور دمدرب  هریت  بش  نازات  **** زوس رس  زا  شیاین  درک  یم 

تشادرب تسد  تفرب و  هک  الا  **** تشاذگن هتفرن  یهاگ  تجاح 

وا اب  زاس  هراچ  هدش  کی  ره  **** وا اب  زاین  رد  همه  ناشیوخ 

دندیشک نابز  يرگ  هراچ  رد  **** دندید وچ  ارو  یگراچیب 

رد نیا  ددرگ  هداشگ  هبعک  زک  **** رس کی  قافتا  هب  دنتفگ 

تسوا نامسآ  نیمز و  بارحم  **** تسوا ناهج  هلمج  هگ  تجاح 

دیاب هکنانچ  دنک  بیترت  **** دیآ جح  مسوم  هک  تفرذپ 

تسارآ لمحم  دیبلط و  رتشا  **** تساخرب دیسر  جح  مسوم  نوچ 

دهم یکی  رد  هام  وچ  دناشنب  **** دهج دص  هب  ار  زیزع  دنزرف 

شوگ رب  هقلح  داهن  هبعک  نوچ  **** شوجرپ هنیس  هبعک  يوس  دمآ 

تخیر یم  گیر  لها  رب  گیر  نوچ  **** تخیمآرب رز  نایم  هب  رهوگ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


هناخ جنگ  جنگ  هناخ  نآ  **** هنازخ یسب  زا  شهر  رد  دش 

تفاتشب دارم  نتفایرد  **** تفایرد هبعک  لامج  هک  مدنآ 

دنچکی تشاد  هبعک  هیاس  رد  **** دنزرف تسد  قفر  هب  تفرگب 

تسیزاس هراچ  ياج  هک  باتشب  **** تسیزاب ياج  هن  نیا  رسپ  يا  تفگ 

تسر ناوت  ودب  مغ  هقلح  زک  **** تسد نک  هبعک  هقلح  رد 

يراگتسر هب  مهد  قیفوت  **** يراک فازگ  نیا  زا  برای  وگ 

روآ مهار  هب  یگتفیش  نیز  **** روآ مهانپ  رد  نک و  تمحر 

مقشع يالب  زا  نک  دازآ  و  **** مقشع يالتبم  هک  بایرد 

دیدنخب سپ  تسیرگب  لوا  **** دینشب قشع  ثیدح  وچ  نونجم 

تسد دز  هبعک  فلز  هقلح  رد  **** تسجرب هقلح  رام  وچ  ياج  زا 

رد رب  هقلح  وچ  منم  زورماک  **** رب رد  هقلح  هتفرگ  تفگ  یم 

هقلح یب  **** مشورف ناج  قشع  هقلح  رد 
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مشوگ دابم  وا 

یئانشآ قیرط  تسنیاک  **** یئادج نک  قشع  دنیوگ ز 

مریمب نم  قشع  دریم  رگ  **** مریذپ یم  قشع  توق ز  نم 

متشونرس دابم  قشع  زج  **** متشرس دش  قشع  هدرورپ 

یلاح دارب  شمغ  بالیس  **** یلاخ قشع  دوب ز  هک  لد  نآ 

تیئاشداپ لامک  هب  هگناو  **** تیئادخ یئادخ  هب  برای 

منامن نم  هچ  رگا  دنام  وک  **** مناسر یتیاغ  هب  قشع  زک 

رود نم  مشچ  نکم ز  همرس  نیاو  **** رون ارم  هد  قشع  همشچ  زا 

متسه هک  منک  نیزا  رت  قشاع  **** متسم قشع  بارش  هچرگ ز 

نک اهر  لد  یبلط ز  یلیل  **** نکاو قشع  وخ ز  هک  دنیوگ 

یلیم هدایز  هدب  هظحل  ره  **** یلیل يور  هب  ارم  وت  برای 

يازفا یلیل  رمع  هب  ناتسب و  **** ياج رب  تسه  هچنآ  نم  رمع  زا 

مک شرس  زا  مهاوخن  يوم  کی  **** مغ زا  شیوم  وچ  ما  هدش  هچرگ 

یلاخ دابم  مبدا  شوگ  **** یلامشوگ هب  وا  هقلح  زا 

ممان دابم  وا  هکس  یب  **** مماج دابم  وا  هداب  یب 

شداب لالح  مدروخ  نوخ  رگ  **** شداب لامج  يدف  مناج 

مزور دابم  وا  مغ  یب  مه  **** مزوس عمش  وچ  شمغ  هچرگ ز 

داب دص  هب  یکی  دوب  هکنادنچ  **** داب دوخ  ياج  هب  نینچ  هک  یقشع 

شوماخ تشگ  دینش  هصق  نیاک  **** شوگ وا  يوس  هب  ردپ  تشاد  یم 

دراد ریذپ  اود  هن  يدرد  **** دراد ریسا  لد  هک  تسناد 
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ناشیا شیپ  دینش  هچنآ  تفگ  **** ناشیوخ يوس  هناخ  هب  تفر  نوچ 

تسد رد  دید  هبعک  هقلح  نوچ  **** تسکشب دنب  هک  يا  هلسلس  نیاک 

مشوج هب  یمزمز  وچ  درواک  **** مشوگ دینش  يا  همزمز  وز 

دناهر شیلیل  تنحم  زک  **** دناوخ هفیحص  نآ  رگم  متفگ 

تفگ وا  ياعد  دوخ و  نیرفن  **** تفگ وا  يارو  ماک  همه  دوخ  وا 

شابوا تسد  هب  قرو  داتفا  **** شاف نخس  نیا  ملاع  هب  تشگ  نوچ 

یناوج نینزان  هتفیش  دش  **** یناتسلد قشع  تیاغ  زک 

دندیشک نابز  يدب  کین و  رد  **** دندینش وزک  يدب  کین و  ره 

نایوم تسشن  مغ  هناخ  رد  **** نایوگ هوای  فازگ  یلیل ز 

هلیبق نآ  هاش  هب  دنتفگ  **** هلیمج نآ  لیخز  ود  یصخش 

تشگ ام  راید  نک  ماندب  **** تشد نالف  زا  یناوج  هتفشاک 

دیآ
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هداتفوا یپ  زا  گس  وچ  یقوج  **** هداشگرس زور  همه 

سوب نیمز  یهگ  دنک  صقر  هگ  **** سوسفا هار  ام ز  هلح  رد 

زاوآ شوخ  مه  تسلزغ و  شوخ  مه  **** زاس دنک  رگد  یلزغ  مدره 

دنریگ داب  هب  ارت  ار و  ام  **** دنریگ دای  قلخ  دیوگ و  وا 

دیامن یمه  يرد  هدرپ  دص  **** دیارس یم  هک  یلزغ  ره  رد 

تسغارچ نآ  كاله  داب  نیاک  **** تسغاد هب  وا  ریفن  یلیل ز 

شلابو زا  هم  دهر  زاب  ات  **** شلامشوگ رهق  هب  يامنب 

لاتق هنحش  ياپ ز  هلبآ  دزد  **** لاح نیز  هنحش  تشگ  هگآ  نوچ 

شباوج مهد  نیدب  هک  اتفگ  **** شبات داد  دیشک و  ریشمش 

تشادرب شیوخ  یحب  هصق  نیا  **** تشاد ربخ  یکی  نایرماع  زا 

بایرد هدیسران  تفآ  تفگ  **** باب نآ  رد  يرماع  دیس  اب 

زیت یشتآ  تسا و  دنت  یبآ  **** زیرنوخ ناتسناج  هنحش  ناک 

درادن رس  هک  دراد  هگنآ  **** درادن ربخ  نونجم  مسرت 

تسا شیوخ  ياج  هب  شنتفایرد  **** تسا شیپ  هک  رس  هداشگ  هاچ  نآز 

یناد هک  یتقفشب  تسجرب  **** ینابرهم ردپ ز  هتشگرس 

داب نوچ  دنور  وا  یپ  رب  ات  **** دازمه ناتسود  هب  دومرف 

يزاس هراچ  هار  دنرآ ز  **** يزاونلد هب  ار  هتخوس  نآ 

شدنتفاین یلو  دنتسج  **** شدنتفاتش بلطب  وسره 

شدیرد يا  هدنرد  گنچ  ای  **** شدیسر لجاک  رگم  دنتفگ 

یهآ دز  یم  غیرد و  دروخ  یم  **** یهاگ هلیبق  زا  یتسود  ره 
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وا هناشن  ندش  مگ  زا  **** وا هناخ  لها  همه  نایرگ 

هتفهن يا  هشوگ  هب  جنگ  نوچ  **** هتفس شوگ  نیشن  هشوگ  نآو 

شوگ مه  دوب و  هتفرگ  هشوگ  مه  **** شوج رب  شوج  ياه  هلغشم  زا 

یهار درگ  هب  هدش  دنسرخ  **** یهاگراکش نانچ  فرط  رد 

دشاب ریس  وچ  وزا  هب  هبور  **** دشاب ریش  روز  هب  هک  یگرگ 

جارد چیه  هب  دنکن  تبغر  **** جاتحم دروخ  هب  دشن  هک  يزاب 

تسا چیه  هدیم  نان  يریساب  **** تسا چیلک  ار  هنسرگ  راگشخ 

مرن دنک  ار  تشرد  سرواگ  **** مرگ دوش  اهتشا  هب  عبط  نوچ 

تسا رهز  ياج  هب  يروخ  هضیه  رد  **** تسا رهب  شون  ماعط  هک  اولح 

رهز نوچ  ياهلاون  دروخ  یم  **** رهب یب  دوب  شون  هک ز  نونجم 

یئاور ار  داسک  يالاک  **** یئاونیب هار  داد ز  یم 

مغ هن  هن 
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دوب ناوت  یمغ  وا  تیاغ  زک  **** دوب نانچنآ  هن  وا 

داد یم  تاجن  شدوخ  دنب  زا  **** داد یم  تارب  ودب  هک  مغ  ناک 

درب یم  جنگ  هب  یهر  هکنآ  یب  **** درب یم  جنر  جنگ  نتسج  رد 

دعس علاط  وچ  وا  رب  تشذگب  **** دعس ینب  هلیبق  یصخش ز 

یبارخ رد  بارخ  هداتفا  **** یبارس هرانک  هب  شدید 

گنت تیفاق  خارف و  شینعم  **** گنل نتشیوخ  تیب  رگنل  نوچ 

سک یب  درم  تسا  تیفاف  یب  **** سپ زا  مرادن  یسک  هک  ینعی 

ریت افو  رد  نامک و  هدجس  رد  **** ریگ نامک  نتشیوخ  علاط  نوچ 

تشاد نامک  رد  ریت  شزیماک  **** تشادناشن نآ  شلابو  هک  ینعی 

مرحم تفاین  یسک  هیاس  زج  **** مدمه تشادن  یسک  هلان  زج 

دید وکن  یلیامش  یلکش و  **** دید وا  رد  نوچ  هدنرذگ  درم 

يراک دیدن  شیشماخ  زج  **** يرامش رهز  نخس  دیسرپ 

تشاذگب ياج  هب  ارو  تشذگب و  **** تشادرب دیما  شنخس  زا  نوچ 

درک ربخ  ار  هلیبق  لها  وز  **** درک رذگ  وا  راید  هب  اجنآز 

گنس رب  رام  وچمه  دچیپ  یم  **** گنت یبارخ  نالف  هب  کنیاک 

رود یمدآ  مشچ  وید ز  نوچ  **** روجنر دنمدرد و  هناوید و 

شناوختسا نزغم  هدش  ادیپ  **** شناج هتفس  مخز  ندروخ  زا 

تفاترب هلیبق  نطو و  زا  يور  **** تفای ربخ  وز  وچ  ردپ  هراچیب 

راک بلط  رد  شیوخ  هناوید  **** راغ ره  درگ  وید  وچ  تشگ  یم 

گنس رب  هداهن  رس  هداتفا و  **** گنت يا  هشوگ  قافر  هب  شدید 
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دیلان هاگ  دومن و  هجون  هگ  **** دیلاگس یمه  یلزغ  دوخ  اب 

نازیخ ناتفوا و  دوخ  تخب  نوچ  **** نازیر هدید  رگج ز  بانوخ 

تسه یسک  ناهج  رد  هک  هن  هگاک  **** تسم نانچ  يدوخیب  هداب  زا 

شداد مامت  ییشوخلد  سپ  **** شداد مالس  ردپ  دید  نوچ 

دیتلغ هیاس  وچ  ردپ  ياپ  رد  **** دید ردپ  تبالص  وچ  نونجم 

مناوتان ریذپب  مرذع  **** مناج ریرس  ورس  جات  یک 

ار متلاوح  اضق  هب  نکیم  **** ار متلاح  سرپم  نیب و  یم 

زور نیدب  مدنیبب  وت  مشچ  **** زور نینچ  رد  هک  نوچ  مهاوخ  نوچ 

مهاوخ يور  مادک  هب  ترذع  **** مهایسور وت  ندمآ  زا 

تسنورب ام  تسد  هتشررس ز  **** تسنوچ راک  باسح  هک  یناد 

ار نونجم  ردپ  نداد  دنپ  شخب 17 - 

ردپ دید  نوچ 
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دنکفب همامع  دزب و  یهآ  **** دنزرف لاح  هب 

یهایس زا  دش  یبش  وچ  شزور  **** یهاگحبص غرم  وچ  دیلان 

هدیرد قرو  لگ  رتفد  نوچ  **** هدید جنکش  قرو  يا  تفگ 

يراکماخ دنچ  هتخوس  يو  **** يرارقیب دنچ  هتفیش  يا 

تلامشوگ داد  هک  نیرفن  **** تلامج رد  دیسر  هک  مشچ 

ار تنماد  دیلخ  هک  راخ  **** ار تندرگ  تفرگ  هک  نوخ 

داتفا تراخ  مادک  هدید  رد  **** داتفا تراک  هچ  يدش  راک  زا 

تخس نینچ  نیا  هن  دسر  شیتخس  **** تخبدب وت  نوچ  هن  دوب  هدیروش 

ندینش نانمشد  هنعط  زو  ****؟ ندیشک مغ  يدشن ز  هدنام 

؟ تمایق نیدب  يدشن  هدنز  ****؟ تمالم زا  یتسگن  ریس  لد 

يدرب شیوخ  گنس  نم و  باک  **** يدرب شیپ  هک  یسوه  نک  سب 

يرارق یب  گرزب  تسا  یبیع  **** يراک هدرخ  راک  هگرخ  رد 

رتهب تسود  تسود  هنییآ  **** رتهب تسوپ  نورد  هچرا  بیع 

یئوشب ات  بیع  دیامنب  **** یئوگتسار يور  هنییآ ز 

تسکاخ ياز  هناخ  هیبعت  نیا  **** تسکاپ تشز  بوخ و  هنییآ ز 

درس نهآ  یبوکن  هک  هب  نآ  **** درد نیا  نک  اهر  لد  زو  نیشنب 

يرود ربص  هب  ینک  تسود  زک  **** يروبص نآ  يرادن  هک  مریگ 

یهاگن ینک  ام  هب  ییآ و  **** یهاگهاگ هکنآ  زا  مک  رخآ 

دنام یکت  نتخیرگ  رهب  زو  **** دنار یکت  لد  ياوه  هب  سکره 

یتسرپ وزرآ  وزرآ  یب  **** یتسم تستیافک  هداب  یب 
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نمشد ماک  هب  نینچ  هدنام  نم  **** نمرخ هداد  داب  هب  هتفر  وت 

تسد زا  نک  اهر  دب  هکس  نیا  **** تسه يا  هکس  وت  رد  نم و  رد  ات 

ناج مرد  نم  يرد و  هماج  وت  **** نار منز  نم  ینز و  دور  وت 

تخوس رگج  ارم  ارت  تخوس  لد  **** تخورفارب یشتآ  وت  زرا  قشع 

نتسر تسین  تفگش  هناد  زک  **** نتسج هراچ  وشم ز  دیمون 

يراودیما ببس  دشاب  **** يراددیما وز  هن  هک  يراک 

تسا دیپس  هیس  بش  نایاپ  **** تسا دیما  یسب  يدیمون  رد 

زیرگب ياپ  زیرگ  تخب  نیز  **** زیخرب نیشن و  نایتلود  اب 

تسه لد  ماک  تسه  تلود  نوچ  **** تسد زا  تلود  دابم  هراوآ 

تسیئادخ متاخ  هزوریپ  **** تسیئاشگ هرگ  ببس  تلود 

دنداهن شتلود  نماد  رد  **** دنداشگ ناهج  ودب  هک  یحتف 

ربص رگ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 567 

http://www.ghaemiyeh.com


كدنا كدنا  دیآ  وت  هب  تلود  **** کش یب  ربص  هب  ینک 

تسیوج ياهرطق  شیالاپ  **** تسیور خارف  نینچ  هک  ایرد 

تسکاخ ياه  هزیر  هدمآ  عمج  **** تسکانرباک دنلب  هوک  ناو 

تسج ناوت  یم  گنرد  هب  رهوگ  **** تسس يرباص  هب  يوشنات  ناه 

ياپ یب  مرک  وچ  دوب  ياپ  یب  **** يار یب  درم  هک  يوشم  ياریب 

درخ نآ  دراد  گرزب  يار  نیک  **** درب ناز  هرهب  گرگ  هابور ز 

دای اهلاس  هب  تدروان  وک  **** داد تدیاب  هچ  یسک  هب  ار  لد 

لد رب  گنس  وت  لد و  گنس  وا  **** لگ رد  ياپ  وت  لگ  وچ  وت  یب  وا 

دنیوجب وت  راک  یئاوسر  **** دنیوگب وا  ثیدح  وت  اب  رگ 

نداد سفرک  ار  هدز  مدژک  **** نداد سفن  رهق  هب  تسیرهز 

يرامش نینچ  زا  يرذگب  ات  **** يراک هب  رسپ  يا  وش  لوغشم 

دران دای  هب  ناتسودنه  ات  ****؟ دراخ لیپ  زغم  هچ  ودنه ز 

ینام ناخ و  هک  نامب  هناخ  رد  **** یناج رتزیزع ز  یناج و 

دزیر يور  نآ ز  هک  بآ  زج  **** دزیخ هچ  تنتفرگ  هوک  زا 

هار رب  مشچ  ود  ره  راد ز  یم  **** هاچ مه  تسهر و  نیرد  گنس  مه 

تسا نینهآ  هک  ربم  ریجنز  **** تسا نیمک  رد  هنحش  هک  زیتسم 

راد هگن  رس  نیبب و  ریشمش  **** رادهر هنتف  یهر و  لفط  وت 

دنچ ینمشد  مغر  هب  شاب  شوخ  **** دنچ ینت  ناتسود  رآ ز  شیپ 

زیگنا دزربط  بل  داشگب  **** زیررکش نآ  باوج  هب  نونجم 

يدنلب کلف  زا  ترتالاب  **** يدنم هوکش  کلف  يا  تفگ 
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لاخ نبربنع  وت  زا  برع  يور  **** لالطا سیئر  نمد و  هاش 

مدوجو وت  دوجو  هب  هدنز  **** مدوجس هلبق  وت  هاگرد 

یناگدنز دابم  وت  یب  دوخ  **** ینام هدنز  هشیمه  هک  مهاوخ 

يداهن یمهرم  هتخوس  رب  **** يداد هک  يا  هنیزخ  دنپ  نیز 

يوک نیا  رد  میندوخب  هداتفاک  **** يور هیس  نم  منک  هچ  نکیل 

مشیوخ رایتخاب  هن  یناد  **** مشیوخ رارقرب  هن  هک  هر  نیز 

تسنیا تمسق  دوس  هچ  ریبدت  **** تسا نینهآ  مدنب  هتسب و  نم 

ناوتن داهن  دوخز  راب  نیاو  **** ناوتن داشگ  دوخ  هب  دنب  نیا 

هدیدن نم  وچ  دص  هک  هدیدوک  **** هدیسر متس  منم  هن  اهنت 

داتف دوخ  هب  هن  هیاس 
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هام دشن  نتشیوخ  هب  جوا  رب  **** هاچ رد 

روز نیا  يو  رب  تسین  هک  تسین  سک  **** رومرپ ات  لیپ  رکیپ  زا 

دهاوخ هک  نتشیوخ  یگنتلد  **** دهاکب نم  گنت  لد  زا  گنس 

دیوش هک  دوخز  ار  یتخبدب  **** دیوجب ارم  نم  دب  تخب 

هام ای  باتفآ  یمدوب  نم  **** هار نیا  رد  يدب  یسر  تسد  رگ 

تسین ام  راک  راک  ندرک  هب  **** تسین ام  رایتخا  هب  راک  نوچ 

شوخ لد  وا  دراد  هک  تسیک  ناو  **** شکالب نم  میزن  لدشوخ 

مدنخب را  مزوسب  هک  مسرت  **** مدنبب بل  هدنخ  قرب ز  نوچ 

يدنمدرد ناشن  تسا  هیرگ  **** يدنخن ارچ  ارم  دنیوگ 

دزیرگ نورب  منهد  زا  زوس  **** دزیخ هدنخ  طاشن  وچ  مسرت 

تیاکح شخب 18 - 

يروز فیعض  نآ  رب  درک  یم  **** يروم تفرگ  نهد  هب  یکبک 

ینادن نینچ  نیا  وت  کبک  یک  **** ینارکیب روم  ههقهق  دز 

تست هشیپ  هن  نم  هشیپ  نیاک  **** تسس ههقهق  يرد ز  کبک  دش 

یلاخ درک  رومز  راقنم  **** یلاح کبک  درک  ههقهق  نوچ 

درف دوش  وزا  هوکش  هک  هن  کش  **** درم دنز  نینچ  نیاک  ههقهق  ره 

تسا شیب  هیرگ  رازه  دروخ  رد  **** تسا شیوخ  ماقم  رد  هن  هک  هدنخ 

مجنس هوشع  مادک  هب  تحار  **** مجنر باذع و  یپ  نم ز  نوچ 

راک دنک  یم  تسه  شناج  ات  **** راب دشک  یم  هک  يرخ  ریپ  نآ 

دریمب نینچ  نتسیز  زک  **** دریذپ یهگنآ  یگدوسآ 
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تسا غیرد  ناقشاع  رس  زا  غیت  **** تسا غیت  میب  ياج  هچ  قشع  رد 

دسرتن ناهج  زا  بلط  ناناج  **** دسرتن ناج  بیهن  قشاع ز 

غیت رس  وک  غیت  رس  مراد  **** غیم رد  داتفوا  نم  هام  نوچ 

دشاب غیت  تشت و  هتسیاش  **** دشاب غیرد  ادف  وک ز  رس 

تسا داتفوا  شوخ  میشوخان  اب  **** تسا داتفوا  شتآ  رب  هک  ناج  نیز 

یهاوخ هچ  نم  ناج  راذگب ز  **** یهابت نیدب  ارم  تسیناج 

تفگ وا  هچنادب  ردپ  تسیرگب  **** تفگ ورف  دوخ  ثیدح  وچ  نونجم 

نایرع هداتفوا  رسپ  وسناز  **** نایرگ هتسشن  ردپ  هشوگ  نیز 

شدرپس ناتسود  هب  تخاونب  **** شدرب هناخ  هب  رگد  راب  سپ 

یتخس هب  ییروبص  درک  یم  **** یتخب روش  هب  لد  هتفیش  ناو 

ود يزور 
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تسیرگب دید  هک  ره  هک  هنوگناز  **** تسیز یم  هجنکش  رد  هس 

تشادرب هار  تشد  رد و  يوس  **** تشادرب هآ  دیرد و  هدرپ  سپ 

یناگدنز مادک  درم  یم  **** یناوتان جنر و  هب  تسیز  یم 

شدجن هاگ  طاشن  هب  يدرب  **** شدجو قشع  هب  يدش  مرگ  نوچ 

تسد رب  گنس  ياپ و  رب  نهآ  **** تسمرس ریش  وچ  يدش  دجنرب 

یشورخ ره  هب  یلزغ  یتفگ  **** یشوج ریفن  زا  يدزرب  نوچ 

هوک نآ  درگ  هب  يدش  هراظن  **** هوبنا قیالخ  یفرط  ره  زا 

دندیشک ملق  رد  رطاخ و  رد  **** دندینش وا  زک  يا  هردان  ره 

قاشع دندش  ینغ  هینغ  ناز  **** قافآ رد  اه  هفحت  هب  دندرب 

یلیل لاوحا  رد  شخب 19 - 

یئوربوخ کلم  هشنهاش  **** یئوکن تیآ  رتفد  رس 

راوخ یگماج  هفیلخ  تفه  زا  **** راگرپ تفه  لامج  تسرهف 

یناتسوب ورس  لد  جنر  **** ینامسآ هام  خر  کشر 

دیشروخ هام و  ناتس  ثاریم  **** دیما میب و  ياشگ  هبوصنم 

ناتسب ورس  يارس و  لیدنق  **** ناتسرپ تب  زامن  بارحم 

زادرپ هنیزخ  مه  نزاخ و  مه  **** زانرس مه  قشع و  هباوخ  مه 

ناشورف رکش  هد  هیامرس  **** ناشوپ دنرپ  رگ  هیاریپ 

نونجم رازه  رب  ریجنز  **** نونکم رد  رازه  دنب  لد 

دوب یتیالو  شک  تشگناو  **** دوب یتیآ  یبوخب  هک  یلیل 

تسج نورب  يربون  هچنغ  زا  **** تسد رد  هلایپ  نشلگ  باریس 
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دش رت  هدیسر  شبطر  نوگیم  **** دش رت  هدیشک  شیهس  ورس 

يزوس قلخ  هزمغ  هب  درک  یم  **** يزورف لد  غاب  هب  تسر  یم 

تشادرب هزمغ  مینب  کلم  دص  **** تشاد رظن  رد  هک  یئوداج  زا 

يزاتکرت كرت  يزاترب و  **** يزاس هزمغ  تقوب  درک  یم 

تسب یم  فلز  تفرگب و  شزمغ  **** تسر یمن  وا  دنمک  يدیص ز 

شراکش ناوهآ  مه  هفان  مه  **** شراو هفان  مشچ  يوهآ  زا 

ریجنز تسب  ریش  ندرگ  رب  **** ریجخن تقو  فلز  هقلح  زو 

درک نیرفآ  دزربط  دید  ناک  **** درک نیبگنا  بل  زا  لگ  هرهچ  زا 

شنیبگنا لگ  يوزرآ  رد  **** شنینزان رازه  هدادلد 

تفگ یم  داهدادخ  شناگژم  **** تفر یم  هاوخ  هسوب  هر  شفلز 

دنار یم  شاب  رود  هب  شناگژم  **** دناوخ یم  شیپ  دنمک  هب  شفلز 

یشیپ هداد  هدایپ  ود  ار  لگ  **** یشیب هام  خر ز  ودب  هدرب 

يورذت رب  ورس  هب  وچ  شیور  **** يورس داز  هدیشک  وچ  شدق 

دزربط رب  هدیشک  تشگنا  **** دزرکش رب  هدنخ  هک  شاهبل 

شلعل
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درک یم  سوسف  رکش  گنت  رب  **** درک یم  سوب  ثیدح  هک 

هداتف وا  رد  طلغ  هب  لد  دص  **** هداشگ رس  هک  شخنز  هاچ 

هاچ زا  درآرب  دتف  هک  ره  ات  **** هار رد  هدنکف  ینسر  شفلز 

ینابرهم شرگج ز  دش  نوخ  **** یناتسلد زان و  همهنیا  اب 

هتسکش رب  هدرپ  وچ  دوب  یم  **** هتسب دوب  هار  هک  هدرپ  رد 

ماش ات  حبص  نانک ز  هراظن  **** ماب رس  رب  هتفهن  تفر  یم 

دنیشن اجک  یسفن  وا  اب  **** دنیب هنوگچ  ار  نونجم  ات 

دیوگ هنوگچ  لد  مغ  وا  اب  **** دیوج هدید  مادک  هب  ار  وا 

هآ يدز  بش  مینب  هدیشوپ  **** هاوخدب سرت  بیقر و  میب  زا 

تسیرگب خلت  دیدنخ و  نیریش  **** تسیز یم  هدنخ  رهز  هب  عمش  نوچ 

دیشارت یم  قیفر  بوچ  زو  **** دیشارخ یم  کشرس  هب  ار  لگ 

یئانشور هن  وا  رد  دود  هن  **** یئادج شتآ  هب  تخوس  یم 

تشاد یم  شیوخ  لایخ  سنوم ز  **** تشاد یم  شیپ  درد  هنییآ 

دروخ یم  كاخ  وچ  يرگج  ناهنپ  **** درک یم  داب  وچ  یبغش  ادیپ 

شراسگمغ هن  یسک  هدرپ  زج  **** شراد هدرپ  دوبن  هیاس  زج 

تفخ یمن  بش  هب  وا  هیاسمه  **** تفگ یم  زار  هیاس  هب  هک  سب  زا 

شویرپ نآ  تسیرپ  هک  یتفگ  **** شتآ بآ و  نایم  تخاس  یم 

تسکولم هبعج  تلآ  ریت  **** تسا كود  ریرص  نز  رگاینخ 

گنهآ رسکی  ریت  هتشادرب  **** گنچ زا  هدنکفرس  ود  كود  وا 

دش رس  ود  نآ  زا  كود  نادرگرس  **** دش رگراک  ریت  رس  کی  زا 
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تخیر یم  هدیدز  یتشک  یتشک  **** تخیهآ رب  رهگ  ایرد  ایرد 

هدروخن مغ  ارو و  هدروخ  مغ  **** هدرپ ریز  هب  یمغ  دروخ  یم 

رد رب  شوگ  هداهن  هقلح  نوچ  **** هدرپ ریز  هب  هداهن  شوگ  رد 

تخادنین سک  شوگ  هب  هقلح  ناو  **** تخاس یم  شیوخ  شوگ  هقلح  اب 

هار رب  مشچ  هدنامب  همشچ  نوچ  **** هام همشچ  رون  نتسج  رد 

درآ یمالس  شلد  مارآز  **** درآ یمایپ  ودب  هک  دوخ  ات 

يدیدن وا  رد  افو  يوب  زج  **** يدیمدرب دجن  هک ز  يداب 

يدادن ودب  فطل  بآ  زج  **** يداشگ فرط  نآ  زا  هک  يرباو 

دید یم  هناور  یلزغ  دوخ  رب  **** دید یم  هناخ  جنک  هک ز  اجره 

یتفگ یتیب  **** رازاب يدمآ ز  هک  لفط  ره 
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راک رب  هدناشن 

شمایپ یکتیب  هب  داد  یم  **** شماب ریز  تشذگ  هک  سکره 

تشاد یتحاصف  نخس  مظن  رد  **** تشاد یتحالم  نانچ  هک  یلیل 

تفگ یم  رکب  تیب  همه  دوخ  نوچ  **** تفس یمه  رد  يرد و  هتفسان 

نونکم رد  وچ  لثم  هب  يدناوخ  **** نونجم لاح  بسح  هک ز  یتیب 

یتفگ بآ  يدینشب  شتآ  **** یتفگ باوج  يرگد  ارنآ 

یتشون وا  رب  ار  کتیب  ناو  **** یتشرس نوخ  هب  یقرو  ناهنپ 

ماغیپ ورس  هب  نمس  يداد ز  **** ماب زا  يدنکف  رذگهار  رب 

یتفرگ رد  صقر  يدناوخرب و  **** یتفرگ رب  هک  یسک  هعقر  نآ 

يداز بیرغ  نخس  يو  زک  **** يداد بیرغ  نادب  يدرب و 

هناشن نآ  ناشن  هب  یتفگ  **** هناور يا  ههیدب  زین  وا 

دنچ يا  هنوگ  مایپ  تفر  یم  **** دنبلد ود  نآ  نایم  هنوگ  نیز 

تسکشب دوب  هک  يا  هلبلب  ره  **** تسم لبلب  ود  نآ  هزاواز 

زاس مشیرب  یسب  زاس  رب  **** زاوآ شوخ  مشیرب  ودره  ناز 

گنهآ ود  نآ  ياون  گنر  کی  **** گنچ هلان  بابر و  درور  رب 

ندناوخ يان  ندز ز  گنچ  زو  **** ندنار هتکن  هب  ینخس  ناشیاز 

هناخ ناکدوک  هدش  برطم  **** هنارت مه  ود  نآ  همغن  زا 

دندرک زارد  نابز  ود  ره  رد  **** دندرک زاب  هنعط  رد  نامصخ 

نایوش هدید  کشرس  هب  ار  دوخ  **** نایوگ فازگ  دب  ناشیاو ز 

یلایخ نوچ  لایخ و  هب  عناق  **** یلاس قیرط  نیا  رب  دندوب 
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ارطم لگ  يور  هب  كاخ  دش  **** ارحص هب  لگ  دیشک  هدرپ  نوچ 

ناتخبکین يور  هکس  نوچ  **** ناتخرد رب  هفوکش  دیدنخ 

درک رب  گنر  ود  ملع  یتیگ  **** درز لگ  زا  خرس و  هلال  زا 

ناتسد رازه  اون  گرب و  اب  **** ناتسب غاب و  هب  اون  گرب و  زا 

زیگنا درمز  رت  ولول  زا  **** زیخون ياه  هزبس  یباریس 

فرح نآ  رب  شیهایس  هداتفاک  **** فرگنش هدناشف  قرو  هلال ز 

يزاب تقو  هداتف  ياپ  رد  **** يزارد زا  هشفنب  نیفلز 

درک یم  راخ  ییشک ز  ناکیپ  **** درک یم  راوتسا  رمک  هچنغ 

يریگ هراوشوگ  هب  داب  دش  **** يریرح قربتس  تفای  لگ 

گنج یب  دنکف  رپس  بآ  رب  **** گنرلگ باتفآ  زا  رفولین 

هدرک زارد  ودب  تسد  لگ  **** هدرک زاب  هفان  رس  لبنس 

هناش دعج  هب  داشمش 
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ندرک هناد  ران  هب  رانلگ  **** ندرک

باوخ زا  هتسجب  ناگدز  بت  نوچ  **** بات نیشتآ  غامد  سگرن ز 

هداشگ ناوغرا  گر  زا  نوخ  **** هداب ياه  هرطق  دیشروخ ز 

تسش یم  تشاد  هک  یقرو  نیرسن  **** تسر نمس  زک  میس  همشچ  ناز 

درک یم  زان  دیدن  لثم  نوچ  **** درک یم  زاب  سوبب  هدید  لگ 

رس رب  غیت  هک  مطلغ  ین  ین  **** رب رد  غیت  هک  نابز  هن  نسوس 

غاب رد  غرم  نابز  هداشگب  **** غاز نوچ  هتفرگ  نابز  ناغرم 

تخیر یم  هنیس  یکمن ز  يرمق  **** تخیگنا یبابک  لدز  جارد 

يرای ثیدح  همزمز  رد  **** يرانچ رس  رب  هتخاف  ره 

يدیشکرب هآ  تفص  نونجم  **** هدیشکرس تخرد  لبلب ز 

يرادجات هب  رس  هدز  نوریب  **** يرامع زا  یلیل  خر  نوچ  لگ 

نوریب تفر  قاثو  یلیل ز  **** نویامه نینچ  یلگ  لصف  رد 

هداد بآ  هشفنب  زارلگ  **** هداد بات  فلز  رس  دنب 

هلیوط یکی  رهگ  وچ  شدرگ  **** هلیبق نآ  نابل  شون  زا 

مادنا يزات  كرت  دشاب  شوخ  **** مان ناشنیشن  برع  ناکرت 

رود هب  مشچ  هکنانچ  تفر  یم  **** روح نوچ  ناتب  نآ  هقلح  رد 

دنیشن لگ  خرس  هیاس  رد  **** دنیب هب  ار  غاب  هزبس  ات 

دریگ ماخ  دیبن  هلال  اب  **** دریگ ماج  هزات  سگرن  اب 

بآ ار  هتفکش  لگ  هرهچ  زو  **** بات ار  هشفنب  دهد  فلز  زا 

يراک دیپس  نمس  دیوش ز  **** يراوس ار  ورس  دزومآ 
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دهاوخ جارخ  نمچ  کلم  زو  **** دهاوخ جاب  هچنغ  هفان  زا 

ددنخب لگ  ورس و  تروص  رب  **** ددنب لخن  هیاس  هزبس ز  رب 

دوب نرتسن  هن  لگ و  ورس و  هن  **** دوب نخس  نیا  هن  شضرغ  هن  هن 

یهآ درآرب  ناگتخوس  نوچ  **** یهانپ رد  هکنآ  ضرغ  سدوب 

دیوگ زاب  هتشذگ  ياهمغ  **** دیوگ زار  تسم  لبلب  اب 

یناشن دوخ  بیرغ  رای  زا  **** یناتسلگ میسن  دبای ز 

ددرگ هداتف  شلد  يراب ز  **** ددرگ هداشگ  شلد  هک  دشاب 

دوب نیچ  دنبشقن  شیاراک  **** دوب نیمز  نادب  یناتسلخن 

شهار هداشگ  مرا  غاب  رد  **** شهاگ لخن  هلح  هب  هلح  زا 

هدیدن سک  مشچ  هیداب  رد  **** هدیزگ نانچ  یهاگ  تهزن 

نامارخ نمچ  نادب  دنتفر  **** نامان سورع  رگد  یلیل و 

هیاس هزبس ز  رب  **** تسشنب هزبس  نایم  هب  لگ  نوچ 
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تسب یمه  لگ 

دمآرب لگ  تفکشب و  نسوس  **** دمآرد وا  میسن  هک  اجره 

تسر یم  ورس  دیمد و  داشمش  **** تسش یم  تسد  هک  ینمچ  ره  رب 

راک رد  هدنخ  طاشن و  هب  دمآ  **** راسخر هلال  نانب  ورس  اب 

تخات نورب  هگطاشن  رخآ ز  **** تخاس یم  طاشن  يدنچ  کی  ات 

يورذت ییطوط  رپ  رب  نوچ  **** يورس ریز  تسشنب  اهنت 

لبلب راهب  رد  وچ  دیلان  **** لگ نمرخ  هتسشن  هزبس  رب 

ینابرهم يور  تفگ ز  یم  **** یناهن رد  هلانب  دیلان و 

راوازس نم  هب  مهو  نم  نوچ  يو  **** رادافو قفاوم  رای  ياک 

درس مد  اب  مرگ و  لد  اب  يو  **** درمناوج هناوج  ورس  يا 

غاد ملد  زا  یئادز  ییآ و  **** غاب نینچ  رد  هکنآ  رد  زا  يآ 

ینیب ورس  وت  نوران و  نم  **** ینیشن لد  دارم  هب  نم  اب 

تسین نم  غاب  يارس و  ياورپ  **** تسین نم  غارف  تنم  مریگ ز 

؟ یمایپ میتسرف  هکنآز  مک  **** یمانکین نابز  هب  رخآ 

زاوآ دمآرب  يرذگهر  زک  **** زاورپ زونه  نخس  هدرکان 

نونجم ياهتفگ  دناوخ ز  یم  **** نونکم رد  وچ  یلزغ  یصخش 

مراد هدرپ  داب  وت  دیما  **** مراک حالص  رد  هدرپ  یک 

تسنوچ راک  باسح  هب  یلیل  **** تسنوخ جوم  نایم  هب  نونجم 

دشارت یم  هک  زا  کمن  یلیلث  **** دشارخ یمه  يرگج  نونجم 

تسا هتفخ  زان  مادک  هب  یلیل  **** تسا هتفس  راخ  گندخ  هب  نونجم 
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دلاکس یم  طاشن  هچ  یلیل  **** دلان هحون  رازه  هب  نونجم 

دراد غاب  راهب و  هچ  یلیل  **** دراد غاد  درد و  همه  نونجم 

ددنخ زاب  هک  خر  هب  یلیل  **** ددنب زاین  رمک  نونجم 

تسا دیمرآ  تحار  هچ  هب  یلیل  **** تسادیمر لد  قارف  نونجم ز 

درک لح  گنس  هیرگ  زو  تسیرگب  **** درک لزغ  نیا  عامس  وچ  یلیل 

یناهن یکی  وا  رد  دید  یم  **** یناتسوب نانب  ورسناز 

تسنابرهم هنوگچ  تسود  رب  **** تسناس هچ  رب  تسود  يرود  زک 

هناگی رد  نآ  فدص  رد  دش  **** هناخ يوس  دندش  زاب  نوچ 

تفگ رب  دید  هچنآ  شردام  اب  **** تفهنن زار  زار  هدنناد 

دزاس هراچ  شیرگ  هراچ  رد  **** دزاون شقفشم  ردام  ات 

ماد رد  غرم  وچ  هدش  هتشگرس  **** ماکان سورع  یپ  ردام ز 

نآ **** تسد زا  مراذگ  شرگ  تفگ  یم 
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تسم دوش  نیا  تشگ و  هتفیش 

میآرب وزو  وزا  دیان  رب  **** میامن ودب  ییرباص  رو 

درک یم  ربص  غیرد و  دروخ  یم  **** دروخ یم  غیرد  وا  ترسح  رب 

يرامع رد  هام  وچ  دوب  یم  **** يراصح دش  جنگ  وچ  هک  یلیل 

غیت نوچ  هتفهن  یمغ  دروخ  یم  **** غیم نوچ  هتفرگ  یسفن  دز  یم 

تسیک رد  قشع  هب  یلد  گنت  یب  **** تسیز یم  دوب  هکنانچ  گنتلد 

ص)  ) مرکا ربمغیپ  تعن  شخب 2 - 

یتسد هریچ  هب  درخ  ناطلس  **** یتسه کلم  راوس  هاش  يا 

لوا حلم  نیسپ و  ياولح  **** لسرم ناربمیپ  متخ  يا 

بلت نیرخآ  دهع  شکرکشل  **** بلص نیلوا  غاب  هوابون 

تیالو يوتف  هدنامرف  **** تیافک روشک  مکاح  يا 

یتسد ود  دروخ  بدا  ریشمش  **** یتسرپدوخ وت  اب  درآ  كره 

تهاگیاپ شرع  رظنم  يو  **** تهار هتشگ  هردس  رس  رب  يا 

شنیرفآ مشچ  وتب  نشور  **** شنیب يایتوت  وت  كاخ  يا 

دریمب دوخ  تورب  داب  زا  **** دریگ رون  وت  زا  هن  هک  یعمش 

لیالدلا حضوا  یمخز  کی  **** لیابقلا حصفا  لئاق  يا 

یهاگحبص زار  هدنناد  **** یهلا تجح  هدنراد 

نیسوق باق  رهش  هباسن  **** نینوک هاگراب  دیس  يا 

الاب هدرپ  رازه  داتفه  **** الاو شرع  يالو  هتفر ز 

مه نامسآ  نیمز و  بارحم  **** مه ناج  لقع و  نیشن  ردص  يا 
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تنیمز نامسآ  هدش  ین  ین  **** تنید نامسآ ز  یمز  هتشگ 

هدنار هبینج  کلف  تفه  رب  **** هدنام هریخ  وت  زا  ههج  شش  يا 

هدونش ناهج  ار  هبدبد  نیک  **** هدوب لاس  رازه  تفه  شش 

تناتسآ سیون  هدنب  ناج  **** تناوخ چیپ  هلاون  لقع  يا 

هدرم وت  هدرم  هن  هک  ناج  ره  **** هدرب لقع  وت  یب  هک  لقع  ره 

دمحم یهگناو  مساقلاوب  **** دیوم وت  مان  تنیک و  يا 

تسا فرح  مامت  نخس  حول  رب  **** تسا فرگش  هفیلخ  هچرا  لقع 

درادن يدمحم  رهم  ات  **** درادن يدیوم  رهم  مه 

هاگرخ تفه  يارو  وت  مزب  **** هاگرد نابرقم  هاش  يا 

دوصقم ناهج  ناهج  دوصقم  **** دوج تیالو  فرط  بحاص 

یناگدنز بآ  همشچرس  **** یناعم هصالخ  شوج  رس 

ملاع مشچ  غارچ  وت  يور  **** مدآ يور  میدا  وت  كاخ 

تست هدایپ  سرف  تفه  اب  **** تست هداهن  سرف  هک  نارود 

مگدنک یپ  خرچ  نتشگ  رد  **** مجنا دزاس  وت  مرح  فوط 

وچ دنکن  وت  اب  **** یتسه طاسب  رب  هک  تسیک  نآ 
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یتسپ كاخ 

نوک دش  هدیرفآ  وت  رهب  زو  **** نول ار  كاخ  داد  وت  ریسکا 

دنلیفط همه  یئوت  دوصقم  **** دنلیخ هلمج  یئوت و  لیخ  رس 

یتایح روشک  هشنهاش  **** یتانیاک ریرس  ناطلس 

ارغط هزمغ  رتچ و  وت  يوسیگ  **** ارضخ رهپس  وت  هگ  رگشل 

تسا هبون  جنپ  وت  یتبون  رد  **** تسا هبوت  لصاک  زامن  جنپ  نیو 

دادیب رازه  دص  رد  یتسب  **** داینب جنپ  هب  نید  هناخ  رد 

سردمه دوب  يادخ  ریش  اب  **** سرت ادخ  یئایح  ریپ  ناو 

دندوب دروخبآ  کی  ناحیر  **** دندوب درون  کی  راچ ز  ره 

تسایهم دح  راهچ  هب  هناخ  **** تساردش کلم  هفیلخ  راچ  نیز 

هناخراهچ نیا  کمن  شوخ  دش  **** هناگراهچ نیا  شزیمآ  ز 

يداد قاط  راهچ  هنوگنیز  **** يداد قاس  راهچ  هک  ار  نید 

قاط مهو  راهچ  نیا  دش  تفج  مه  **** قافآ رد  وت  بوخ  يوربا  نوچ 

شرع ات  تساجک  ات  وت  صقر  کی  **** شرف نیا  دنب  تسد  هقلح  زا 

ینامسآ لقن  وت  جارعم  **** یناعم جرعم  وت  شقن  يا 

نداهن مدق  رهگ  راهچ  رب  **** هداشگ رد  هنیزخ  تفه  زا 

گنهابش هدز  کلف  قرف  رب  **** گنت هنامز  هلصوح  زا 

تشادرب هار  صقر  وت  گنربش  **** تشادرب هایس  ملع  بش  نوچ 

تیاپ تفرگ  يرپ  زاورپ  **** تیاج تشگ  شرع  هگتولخ 

یناه ما  يارس  جوا  رب  **** یناف يارس  زا  هدزرب  رس 
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تسب رمک  نامسآ  وت  رهب  زک  **** تسد رد  قوط  دیسر  لیربج 

دنتسه هچ  ره  تست  هراظن  **** دنتسب هقلح  ود  کلف  تفه  رب 

تسباتفآ وت  رظتنم  هم  **** تسباوخ تقو  هن  اله  زیخرب 

تفوقو تیآ  دش  خوسنم  **** تفورح زا  دراطع  خسن  رد 

قرش زا  دیآرب  یک  وت  رون  ات  **** قرف رب  راثن  قبط  هرهز 

یلاخ هدرک  وت  هر  تمحز ز  **** یلاله تروص  هب  دیشروخ 

تقاشو نیرتمک  ور  بکوم  **** تقاتی مزالم  خیرم 

رود دب  مشچ  هتفگ  وت  هار  زا  **** رون نادب  يرتشم  هجارد 

شوگ رد  هقلح  وت  یگدنب  رد  **** شود رب  هایس  ملع  ناویک 

نامارخ ندش  نورب  تسا  طرش  **** نامالغ نینچ  هبکوک  رد 

بایرد شیوخ  ردق  بش  ردق  **** باتشب تستردق  بش  بشما 

زورفا ملاع  وت  مدق  زا  تشگ  **** زور نوچ  هک  یبش  نآ  یتلود  يا 

راگرپ
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يدیشک رب  رهپس  هب  لودج  **** يدیشک رد  كاخ  هب 

شمار درک  وت  شور  قفر  **** شمان دوب  قارب  هک  یقرب 

یتخب کین  وچ  يدش  هرایط  **** یتخت هتفسن  نانچ  تفس  رب 

يدنامب ار  هبساود  نارود  **** يدنار هبسا  کی  نانچ  هک  اجنآز 

هشوخ رازه  ترد  هداد ز  **** هشوگراهچ زا  کلف  عبر 

غاز ام  رهم  وت  رظن  شخب  **** غاب نآ  لخد  دیپس  خرس و  زا 

مچرپ هن  یتشاذگ  ساط  هن  **** ملاع ماب  تفه  هرط  رب 

یتسکش ار  هام  کساط  مه  **** یتسسگ ار  خرچ  مچرپ  مه 

رپ مه  وت  اب  هدنکف  لاب  مه  **** رضخا خرچ  نارپ  سواط 

هدناوخ رود  ز  کعم ) هللا  ****) هدنام تیهرمه  لیربج ز 

رگید شات  هجاوخ  هب  هدرواو  **** رس رب  هدناشن  تلیئاکیم 

ياجرب هدنامب  تهر  مین  مه  **** ياپ رد  هداتف  لیفارسا 

تهاگ هردس  ریرس  هب  هدرب  **** تهار قیفر  هدش  هک  فرفر 

یتشون رد  ثودح  قاروا  **** یتشذگ رب  هردس  رس  زا  نوچ 

یشرع رابگنت  مراط  ات  **** یشرف تفه  طاسب  یتفر ز 

هیاس شرع  هدرک  وت  رون  زا  **** هیاپ شرع  نانز  حوبس 

يدیرد ار  باجح  داتفه  **** يدیرپ رب  شرع  هلجح  زا 

تخت مه  یتشاذگ و  جات  مه  **** تخر ینارگ  زا  يدش  اهنت 

یتسر قوفو  تحت  تمحز  زا  **** یتسکش مهب  تهج  رازاب 

نیسوق باق  صاخ  همیخ  رد  **** نینوک يدز ز  نورب  هاگرخ 
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يدینش قح  مالک  رس  مه  **** يدید لالجلاوذ  ترضح  مه 

كاپ تندونش  مهو  ندید  مه  **** كاردا روغ  مهو و  تیاغ  زا 

تمان هب  دش  صاخ  هتساوخرد  **** تماک دوب  هچنآ  یتساوخرد 

یهاوخ هکنانچنآ  يدمآ  زاب  **** یهلا ترضح  تبرق  زا 

تنیتسآ رد  مرک  عیقوت  **** تنیبج زا  هتفکش  رازلگ 

ناراکهانگ ام  وچ  رهب  زا  **** ناراگتسر تارب  هدروآ 

یهانپ دنک  دوخ  هیاس  رد  **** یهاش وت  نوچ  هک  لحم  هچ  ار  ام 

یباتن رگا  تفگش  هن  ام  رب  **** یباتفآ نشور  وت  هک  اجنآز 

تیاج تستوبن  يارضخ  **** تیار تستورم  يایرد 

توبن رد  زا  رت  هتسب  رب  **** تورم رب  قلخ  هب  وت  یب  دش 

هدیشک رد  شیملق  تلود  **** هدیشکرس وت  مدق  زا  هک  ره 

هتسشن دبا  هرظنم  رب  **** هتسب تافو  رمک  وک  ناو 

هفان هد  تیزج  **** تمیب دیما و  زا  مرا  غاب 
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تمیسن

هتشگزاب كاخ  هب  جنگ  نوچ  **** هتشون نامسآ  دعصم  يا 

یماظن رب  ياشگب  يرس  **** یمارخ نامسآ  تعرس  زا 

یشاب دنچ  باوخ  عقرب  رد  **** یشاب دنچ  باقن  فوقوم 

زادنارد خر  هب  ار  هس  ود  یهاش  **** زادنارب خر  باقن  زیخرب و 

ریگرب راک  يور  هدرپ ز  نیو  **** ریگرب راب  تشپ  هرفس ز  نیا 

ياشگب عبط  راهچ  يدض ز  **** يادزب دیفس  هیس  ود  زا  گنر 

ار اپ  راهچ  نیا  نک  تسد  کی  **** ار افو  یب  ود  نیا  نک  دهع  کی 

يدرک تالکشم  همه  لح  **** يدرک تایح  تیبرت  نوچ 

یبیصن دسر  ام  هب  هک  دشاب  **** یبیط شخب  داب  هب  هفان  ناز 

تیآ کی  نکف  ام  رطاخ  رد  **** تیادب زا  يدناوخ  هک  حول  ناز 

فرح کی  سیون  ام  رتفد  رد  **** فرص یب  شیتفای  هک  فرص  ناز 

میمادک نکش  تب  رگ و  تب  زو  **** میمان هچ  ام  هک  ام  هب  يامنب 

وت زا  یماظن  لد  يورین  **** وت زا  یمامت  ارم  راک  يا 

نک یتعافش  ادخ  رهب  زو  **** نک یتعانق  اعد  هب  لد  نیز 

دنرادن رب  تسه  هک  هدرپ  نیو  **** دنراذگ ورف  ام  هدرپ  ات 

ار یلیل  مالس  نبا  يراتساوخ  شخب 20 - 

غاد دشک  نینچ  نخس  نار  رب  **** غاب نیا  طاشن  شک  تسرهف 

تفه ره  هدرک  هتفه  ود  هام  نوچ  **** تفر یم  غاب  هب  هم  هک  زورناک 

هتسکش لگ  بالگ و  رازاب  **** هتسب هتسد  ورس  رس  رب  لگ 
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ریجنز ياه  هقلح  وچ  هدیچیپ  **** ریگ هرگ  شلسلسم  نیفلز 

یناتسلگ هتفکش  وچ  شدید  **** یناوج دسا  ینب  هر ز  رد 

هیاپ دنلب  برع  مشچ  رد  **** هیاس گنس و  هب  يرنه  یصخش 

تاعارم تمدخ و  همه  شراک  **** تابارق هلیبق و  رایسب 

شمان هدرک  مالس  نبا  تخب  **** شمالس رب  قلخ  همه  شوگ 

تشگنا هدیشک  وا  يوس  یقلخ  **** تشپ يوق  مه  ادخ و  میس  مه 

ناباتش دش  داب  وچ  هراچ  رد  **** نابات غارچ  نآ  ندید  زا 

دزاسن رد  غارچ  داب  اب  **** دزاب جنگ  هچرگ  هک  هن  هگآ 

هام نآ  لاصو  عمط  شدوب  **** هار زا  دمآ  هگنط  يوس و  نوچ 

شومارف شدش  رگم  هتکن  نیا  **** شوغآ رد  سک  تفرگن  ار  هم 

نآ دقع  نتسج  رد  **** داتسرف سک  دیبلط و  هراچ 
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دازیرپ

يرامع دشک  دوخ  بکوم  رد  **** يراتساوخ هب  ار  یلیل  ات 

تخیر یم  كاخ  وچ  رز  دش و  یکاخ  **** تخیگنا شهاوخ  دومن و  گنرین 

یهاوخ هکنآ  زا  شیب  هلگ  مر  زو  **** یهاش جنگ  رازه  تفرذپ 

يوجلد راگن  نآ  نتسج  رد  **** يوگنخس یجنایم  تفر  نوچ 

یسورع نآ  رهب  درک ز  یم  **** یسوب تسدب  ییرک  شهاوخ 

دنتسب ثیدح  نآ  رد  دیماو  **** دنتسشن ردپ  مه  ردام و  مه 

تسا شیپ  گنرد  يردق  نکیل  **** تسا شیوخ  ياج  هب  نخس  دنتفگ 

یناوتان یضرع ز  دراد  **** یناتسوب راهب  هزات  نیاک 

میدنب دقع  میهد و  هنارکش  **** میدنخ زاب  شیهب  هام ز  نوچ 

دشاب دوز  هک  هللا  ءاشنا  **** دشاب دوس  ناشن  دقع  نیا 

دنسرخ هدعو  هب  دش  دیاب  یم  **** دنچ یکزور  زونه  هن  اما 

ددرگ هتفر  غاب  رد  زا  راخ  **** ددرگ هتفکش  لگ  هچنغ  ات 

میراپس وت  هب  شرز  قوط  اب  **** میرآرد رز  قوط  هب  شندرگ 

يزاس بیکش  دزمان  دش  **** يزاین نازا  مالس  نبا  نوچ 

دناشنب شیوخ  رابغ  تسشنب و  **** دنار نتشیوخ  راید  هب  بکرم 

نونجم هب  لفون  ندیسر  شخب 21 - 

يراد هدرپ  يرد ز  هدرپ  رد  **** يرامع هدرپ  سپ  یلیل 

هتفر گنچ  يان و  هدرپ  رد  **** هتفر گنن  مان و  هدرپ  زا 

نایاس رطع  زغم  یناحیر  **** نایارس لزغ  نهد  لقن 
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هدیشچ نابرطم  فد  مخز  **** هدینخ ناقشاع  هدرپ  رد 

باوخیب رارقیب و  سنوم و  یب  **** باترد شیوخ  فلز  وچ  هداتفا 

تشگ یم  شیوخ  تخب  وچ  هتشگرس  **** تشد رد  زین  هدیمر  نونجم 

ارحص نایشحو  بکوم  رد  **** ارذع دیود  یمه  رذع  یب 

دناوخ یم  درد  رازه  هب  یتیب  **** دنار یم  روز  رازه  هب  يروب 

يدجن خیش  هن  یلو  هناخیش  **** يدجو ریت  يدش ز  دجن  رب 

ياج یتفور  هآ  همدص  زو  **** ياپ یتفوک  قشع  همخز  رب 

يدیرد یتشاد  هک  هماج  ره  **** يدینش يو  هاک  قشاع  ره 

موم نوچ  هداد  بآ  ینهآ  دوب  **** موب نآ  کلم  نالد  مرن  زا 

تعاط ریز  هب  شفرطنآ  دوب  **** تعاجش زا  هک  یمان  لفون 

ریش بضغ  رد  لازغ و  رهم  رد  **** ریشمش مخز  هب  ینکش  رگشل 

راد مرد  مه  دنمتلود و  مه  **** راد مشح  مه  ریگ و  تمشح  مه 

یحاون نآ  راکش  هب  دمآ  **** یحالس يوق  رس  يزور ز 

تشگ یم  **** ریگلد ياهراغ  هنخر  رد 
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ریجخن يوجتسج  هب 

يدنب هیوم  یئوم ز  ره  رب  **** يدنمدرد ياپ  هلبآ  دید 

رود ناتسود  یماک ز  نمشد  **** روجنر بیرغ و  هدز  تنحم 

مدرد هداتفوا  هس  ود  یشحو  **** مدرم نایم  زا  هدش  یشحو 

شلاح دوب  هکنانچ  دنتفگ  **** شلاصخ زا  يوخ و  دیسرپ ز 

ینیب هک  نینچ  نیا  دش  هناوید  **** ینیزح نیدب  ینز  رهم  زک 

نایوج دایز  ار  هیلاغ  نآ  **** نایوگ تیب  زور  بش و  ددرگ 

دناوخب ودب  لزغ  تیب و  دص  **** دناسر وا  يوب  هک  داب  ره 

دیوگب ودب  رکش  وچ  يرعش  **** دیوپ راید  نازک  ربا  ره 

مولظم بیرغ  نیا  رد  دننیب  **** موب رهز  نارفاسم  دنیآ 

یماج دنهد  ودب  هک  دشاب  **** یماعط ای  بارش  دنرآ 

مارالد نآ  دای  هب  زین  ناو  **** ماج کی  دهج  رازه  هب  دریگ 

تسنیا شراک  رامش  تسنیا  **** تسنیا شرامش  همه  راک  رد 

نونکا تسا  یمدرم  هک ز  اتفگ  **** نونجم لاح  دینش  وچ  لفون 

مناسر لد  ماک  هب  هک  مشوک  **** مناد هکنانچ  ار  هدش  لد  نیاک 

تسج نیمز  رب  داشگزاب و  نار  **** تسد نارزیخ  دنمس  تشپ  زا 

دناشنب هرفس  هب  شنتشیوخ  اب  **** دناوخ دوخ  شیپ  هب  ارو  هاگنآ 

شمرن درک  موم  وچ  هکنادنچ  **** شمرگ ياهناسف  تفگ  یم 

دروخ یمن  يا  هلاون  تسود  یب  **** درمناوج ناگدید  وچ  هدنیوگ 

يدوب تسوپ  زغم  همه  دوخ  رگ  **** يدوب تسود  ثیدح  هن  نآ  هچره 
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دنار یمن  نخس  یلیل  رد  زج  **** دناوخ یم  هصق  هک  یطمن  ره  زا 

هدیمرآ هدینش  هک  اهنآز  **** هدیمر هرز  هتفیش  ناو 

وا اب  دیمشآ  مه  دروخ و  مه  **** وا اب  هدیمرآ  دش و  لدشوخ 

دمآرب شوخ  فیرح  دید  نوچ  **** دمآرد شوخ  ههیدب  هب  وا  اب 

شون نوچ  ياهدیصق  دناوخ  یم  **** شوجرب زغم  وچ  شرگج  دز  یم 

شتآ وچ  يا  ههیدب  تفگ  یم  **** شوخ هدنخ  هب  ینخس  ره  رب 

یبارخ ترامع  درک  یم  **** یباوج شوخ  هب  نخس  برچ  ناو 

روجنر عمش  وچ  يوشن  ات  ناه  **** رونرپ غارچ  نآ  يرود  زک 

وزارت مه  وت  اب  منادرگ  **** وزاب روز  هب  رز و  هب  اروک 

دریگب افق  شنم  گنچ  مه  **** دریگب اوه  دوش  غرم  رگ 

گنچ ارف  مروآ  شنهآ  زا  **** گنس رد  هرارش  وچ  دشاب  رگ 

نآ ددرگن  وت  رسمه  ات 
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هاتوک دنمک  منکن  يو  زا  **** هام

يرازگ قح  هدجس  هب  درک  یم  **** يراودیما رس  نونجم ز 

تسزغن تسین  بیرف  گنر و  رگ  **** تسزغم ياس  رطع  هک  هصق  نیاک 

یئور چیه  هب  دهدن  ردام  **** یئوخ هدیمر  نم  وچ  هب  ار  وا 

نداد داز  وید  هب  هداز  هم  **** نداد داب  هب  ناوتن  ار  لگ 

تسفازگ ون  هام  هناوید و  **** تسفاوط اجک  ام  يوس  ار  وا 

يزامن دشن  ام  نهاریپ  **** يزاس هراچ  هب  یسب  دنتسش 

یمیلگ هیس  نیا  دشن  ام  زا  **** یمیس دیپس  یسب  دندرک 

تسد نیز  هن  دوب  یسرتسد  نآ  **** تسه یتمارک  ارت  تسد  رگ 

يراذگورف مهر  همین  رد  **** يرای تقو  هک  منک  هشیدنا 

تسد نم  راک  زو  نمز  يراد  **** تسش رد  راکش  نیا  هدمآان 

ینایم یهت  زا  یهت  دشاب  **** ینابز لهد  نیا  هک  داب  نآ 

یتفر هار  هک  دشاب  تدزم  **** یتفگ هچنادب  ینک  دهع  رگ 

تسباوث ارت  ارم  راذگب  **** تسبارس نخس  نیا  همشچ  رو 

مریگ شیوخ  راک  یپ  مزیخ  **** مریگ شیپ  شیوخ  هشیپ  ات 

وا يرای  هب  نانع  زیت  دش  **** وا يراز  ریفن  لفون ز 

لاح مه  هکلب  هن  یهت  لاس  مه  **** لاسمه بیرغ  نآ  رب  دوشخب 

دنوادخ یئادخ  هب  لوا  **** دنگوس دروخ  دومن و  قاثیم 

شلوبق دش  لقع  هد  نامیاک  **** شلوسر تلاسر  هب  هگناو 

ریش نوچ  هکلب  گرگ  وچ  هن  مشوک  **** ریشمش جنگ و  هب  افو  هار  زک 
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مبایب منک  بلط  هچنآ  ات  **** مباوخ دروخ و  هن  دوب  ربص  هن 

تسد ینک  اهر  یگتفیش  زک  **** تسه یعقوت  ماوت  هب  نکیل 

يریگ تسد  هب  لد  هس  ود  يزور  **** يریذپ ینکاس  ینیشنب و 

نداشگ نینهآ  رد  نم  زو  **** نداهن نیشتآ  لد  وت  زا 

دید ناج  تاجن  نآ  ندروخ  رد  **** دید نانچ  یتبرش  هتفیش  نوچ 

درک افو  نخس  نآ  هدعو  اب  **** درک اهر  یگدیمر  دوسآ و 

هتسشن یشتآ  هدز  یبآ  **** هتسب ياپ  ربص  هب  دوب  یم 

تخاس هگرارق  وا  هیاس  رد  **** تخات وا  هاگ  رارق  هب  وا  اب 

دیشون هداب  تفرگ و  مارآ  **** دیشوپ سابل  دز و  هبامرگ 

تسشنب دور  بارش و  هب  وا  اب  **** تسب رد  همامع  برع  مسر  رب 

نیدنچ
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دنبلد لامج  تهج  زا  تفگ  **** دنویپ فیطل  لزغ 

یناشفرد ربا  وچ  درک  یم  **** ینابرهم شرس ز  هب  لفون 

تفای شرورپ  هک  دش  هتسارآ  **** تفای شروخ  ششوپ و  تحار  نوچ 

ینارزیخ هدیمخ  يالاب  **** یناوغرا شدرز  هرهچ  دش 

شهام درک  دیشک  راگرپ  **** شهایس طخ  نوگ  هیلاغ  نآو 

داد سپ  زاب  دوبر  هچنآ  داب  **** داد سفن  تفاطل  هک  لگ  ناز 

نادند زاب  دومن  دیشروخ  **** نادنخ زاب  رینم  حبص  دش 

دنب دش  رود  هناخ  يدنب  زا  **** دنمدرخ دش  تشد  يریجنز 

ماج لگ  خرس  تسدب  دنداد  **** مارآ هزبس  تفرگ  غاب  رد 

یناعم سلجم  لقاع  دش  **** ینارگ تنوکس و  هب  نونجم 

شزان رازه  دص  هب  تشاد  یم  **** شزاون نامهیم  رتهم  ناو 

دروخ یمن  وا  لامج  هب  زج  یم  **** درک یمن  برط  وا  تعلط  یب 

يراوخ بارش  مه  هب  دندرک  **** يراک طاشن  رد  هس  ود  یهام 

دندوزف یم  طاشن  يداش و  **** دندوب هتسشن  ودب  ود  يزور 

هناقشاع تفگ  هس  ود  یتیب  **** هنامز تیاکش  نونجم ز 

مکاخ هداد  بیرف  داب  رب  **** مکاندود هآ  زا  غراف  ياک 

یشیوخ هدرکن  افو  مین  اب  **** یشیب هداد  رهم  هدعو  دص 

شومرف هدرک  شیوخ  هتفرذپ  **** شون مروآ  تشیپ  هک  هتفرذپ 

یبیکشان تسدب  هداد  او  **** یبیرفلد هب  ارم  هدروآ 

دنب نابز  ینک  یمه  زورما  و  **** دنویپ رهم و  هب  نابز  میداد 
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وت زا  مدیدن  لد  مهرم  کی  **** وت زا  مدینش  نابز  مخز  دص 

تسد زا  متفر  هنرگ  بایرد و  **** تسبرب تخر  لقع  دش و  مربص 

ندوب لوق  فالخ  هب  هگناو  **** ندومن یلد  یب  يرادلد 

يرای دننک  نیا  زا  هب  نارای  **** يراوگرزب زا  دتفوا  رود 

منیب هن  اور  یسک  وت  نوچ  زا  **** منیب هن  افو  وا  رد  هک  یلوق 

رود یگدنز  بآ  هنشت ز  نوچ  **** روجنر فیعض و  منم  رای  یب 

نداد بارخ  هد  هب  یجنگ  **** نداد بآ  هنشت  هب  تسطرش 

زاب يا  هتفیش  ریگ  هدش  هنرو  **** زاس ینک  ارم  هلسلس  رگ 

یناگدنز هن  نم و  هن  هنرو  **** یناسر نم  هب  ار  یلیل  رگ 

یلیل هلیبق  اب  لفون  ندرک  گنج  شخب 22 - 

شتآ زا  موم  هکنانچ  مرن  دش  **** شکلد باتع  نینچ  لفون ز 

دیشوپ عرد  دیشک و  ریشمش  **** دیشوک هار  مزع  هب  تسجرب و 

رد غرم  وچ  هدنرپ  **** يرازراک نیزگ  درم  دص 
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يراوس

نایوپ گنج  هایس  ریش  نوچ  **** نایوپ تفر  درک و  هتسارآ 

ماغیپ داد  دیبلط و  دصاق  **** ماگ دز  هلیبق  نآ  رد  رب  نوچ 

شکرس دنت و  میا  هدش  رضاح  **** شتآ وچ  يرگشل  نم و  کنیاک 

یلاباال غیت  نم و  هنرو  **** یلاح دیروآ  نم  هب  یلیل 

مناسر وا  يازس  هب  ار  وا  **** مناد هک  یشزاونب  نم  ات 

دبای باوث  ناسر  بآ  مه  **** دبای بآ  هنشت  هتشک  مه 

درخ نایم  رد  رهم  هشیش  دش  **** درب وا  مایپ  دش  دصاق  نوچ 

تسهام صرق  هچیلگ  هن  یلیل  **** تسهار هن  نیک  باوج  دنداد 

تسین سکچیه  راک  وت  راک  هن  **** تسین سرتسد  هام  يوس  ار  سک 

تسباهش وا  میجر و  وید  وت  **** تسباتفآ هک  يرب  هچ  ار  وا 

گنس رب  مینز  ینز  هروراق  **** گنج رد  میشک  یشک  ریشمش 

ماغیپ داد  زاب  دمآ و  زاب  **** ماکان ماک و  دینش  وچ  دصاق 

یکاخ راد  ياپ  هک  دومرف  **** یکانمشخ هب  شرگد  راب 

مزیخ مرگ  نویه  غراف ز  **** مزیت غیت  ناربخیب ز  ياک 

تساخرب هنتف  هنرگ  دیزیخ و  **** تسایرد جوم  هک  یسک  هار  زا 

راوازسان مایپ  دروآ  **** راب رگد  وا  ناسر  ماغیپ 

درک ردب  نابز  شلد  شتاک ز  **** درک رثا  وا  رد  نانچ  مشخ  نآ 

ریش نوچ  هلیبق  نآ  رد  داتفا  **** ریشمش هدیشک  دوخ  رکشل  اب 

هوبنا هب  يا  هرعن  هتشادرب  **** هوک نوچ  دندمآ  مهب  ناشیاو 
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دنداهن رد  ریش  هب  ریشمش  **** دنداشگ نانع  نایلفون  رب 

ناشورخ نازرابم  دنتشگ  **** ناشوج تشگ  فاصم  يایرد 

تسم ار  كاخ  هعرج  هب  درک  یم  **** تسد رب  ماج  نوخ  ریشمش ز 

ناریش باتش  نکش  هجنپ  **** ناریلد هزین  هجنپ  رس 

راقنم هداشگ  نوخ  ندروخرب  **** راتفر زیت  گندخ  ناغرم 

ياپ رب  هدنکف  نارس  ناهرس  **** يالاپ زغم  غیت  هدالوپ 

شوگ ار  هام  رهپس و  هدرک  رک  **** شوجرپ نایزات  ندیرغ 

تسر یمن  رد  گنس  هب  دالوپ  **** تسج یم  هک  لجا  هقعاص  زا 

زیت ناملید  يوم  رس  نوچ  رس  **** زیگنا تسایس  الب  نیبوز 

هناشن هد  هدیرد  حبص  نوچ  **** هنابز هد  شفرد  دیشروخ 

ندیود رد  دیپس  ناوید  **** ندیرد رد  هایس  ناریش 

يراپس ناج  باسح  هب  نونجم  **** يراوس رد  فاصم  هب  سکره 

هلمج وا  **** دناریم گنج  هب  یسرف  سکره 
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دناوخ یم  حلص  ياعد 

تشک یم  غیرد  زا  نتشیوخ  وا  **** تشک یم  غیت  هب  یللط  سکره 

یفاصم زا  یحلص  هتخیگنا  **** یفاوط نایجاح  وچ  درک  یم 

غیت يدز  نتشیوخ  رگشل  رب  **** غیم نوچ  شیدماین  مرش  رگ 

يدرک فاصم  دوخ  بکوم  اب  **** يدرک فاعم  شنز  هنعط  رگ 

يدیرب ناتسود  رس  لوا  **** يدیدن نانمشد  هدنخ  رگ 

ریت يدز  دوخ  نارپس  مهرب  **** ریدقت هب  يدب  شسر  تسد  رگ 

یتشک هب  ار  شیوخ  رگ  یتشپ  **** یتشپ ياپ  شیدزن  لد  رگ 

ناشوک هاپس  نآ  ترصن  رب  **** ناشوج هاپس  نیا  رد  دوب  یم 

هدناشن اعد  كزی  هب  اجنآو  **** هدنار شخر  هیالط  هب  اجنیا 

يداد سوب  هدنرب  تسد  رب  **** يداتف يرس  را  يو  موق  زا 

شراب لیس  مشچ  هب  تسش  یم  **** شرای لیخ  دب ز  هک  هتشک  نآو 

تساوخ فرطنآ  زا  حتف  هزین  رس  **** تسار فرط  نیز  هزین  رس  هدرک 

تسش مه  یتخیرب و  ریت  مه  **** تسد يوق  يدش  وا  رگشل  رگ 

ریش نوچ  طاشن  نآ  زا  يدیرغ  **** ریچ يدش  وا  رای  بناج  رو 

دروان خرچ  وچ  ینز  ود  زک  **** درمناوج يا  هک  یکی  دیسرپ 

يرای تسارچ  ارت  مصخ  اب  **** يراپس ناج  هب  وت  یپ  زا  ام 

دشاب راکچ  ارم  غیت  اب  **** دشاب رای  مصخ  وچ  هک  اتفگ 

درک ناوت  نوچ  دربن  رای  اب  **** درک ناوت  نوخ  دربن  مصخ  اب 

دیآ تحار  يوب  همه  اجنیا  **** دیآ تحارج  اه  هکرعم  زا 
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؟ دراد راوخ  رای  بناج  سک  **** دراد رای  تسد  بناج  نآ 

تساجنآ مناج  تسلد  هک  اجنآ  **** تساجنآ منابرهم  لد  لیم 

ندرپس نم  ندتس ز  ناج  وز  **** ندرم رای  شیپ  هب  تطرش 

مرآ تمحر  هچ  امش  ناج  رب  **** مراپس نینچ  نیا  دوخ  ناج  نوچ 

تسمرس لیپ  ناسب  تشک  یم  **** تسد رد  غیت  فاصم  هب  لفون 

یناهج هلمح  هب  دنکفا  **** یناج هدیرط  ره  هب  درب  یم 

دنار نوخ  يوج  دیسر  هک  اجره  **** دناشفا رس  دز  فاوط  هک  وسره 

دنتسج فاصم  بش  لوا  ات  **** دنتسج فال  هک  نانز  غیت  ناو 

ربنع تخیر  زور  تهبج  رب  **** ربنچ دوبک  نیا  هرط  نوچ 

هدیربرس هرط  وچ  زور  دش  **** هدیشکرب هرط  یجرگ  نیاز 

دندیزگ هگباوخ  هکرعم  رب  **** دندیرب مهز  هپس  ودره  نآ 

نوچ
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دیدنخب مد  هدیپس  كاحض  **** دیچرب هرهم  هایس  رام 

كاحض رام  ناسب  هزین  دش  **** كالاچ نازرابم  تسد  رد 

یلیخ دوب  هدیسر  هوک  نوچ  **** یلیل هاگ  هلیبق  درگ  رد 

ناراب ریت  جیسب  دندرک  **** نارای هلیبق  سپ  شیپ و  زا 

دید نایز  ندز  يرد  حلص  زج  **** دید نانچنآ  یهاپس  هک  لفون 

ناشیا نایم  دهد  حلص  ات  **** ناشیوخ ییجنایم ز  تخیگنا 

تسیزاون لد  هب  ییگلالد  **** تسیزاب غیت  ثیدح  هن  اجنیاک 

یناشن يرپ  امش  مهاوخ ز  **** یناوج هدز  يرپ  رهب  زا 

راورخ هب  منک  ادف  هنیجنگ  **** راکنیا رد  نتشیوخ  هصاخ  زو 

تسباوج نخس  نیا  زا  رت  نیریش  **** تسباوص لمع  نیا  ندرک  رگ 

دیشوکم مه  هکرس  نداد  رد  **** دیشورف یمن  رکش  هکناز  رو 

يراب تسارچ  ندز  ریشمش  **** يراک دینک  یمن  تسار  نوچ 

زاب رگیدکیز  هپس  ود  نآ  تشگ  **** زاغآرس نیا  یجنایم  درک  نوچ 

دندیشک نانع  یشک  هنیک  زا  **** دندینش رگدکی  شهاوخ  نوچ 

گنج دش  رود  هورگ  ود  زا  ات  **** گنچ رد  شاب  رود  دمآ  حلص 

لفون اب  نونجم  ندرک  باتع  شخب 23 - 

مرگ ار  تیمک  نیک  رس  زا  درک  **** مرزآ يوب  دینش  وچ  نونجم 

! تفج اب  تفج  هدیسر  وت  زا  یک  **** تفشآرب نز  غیت  لفوناب 

يراک مامت  دوبن  نیز  هب  **** يراودیما یهز  تنسحا 

؟ تهاپس ندیشک  ریشمش  ****؟ تهالک يدنلب  دوب  نیا 
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؟ تیدنب وید  نوسف  دوب  نیو  ****؟ تیدنمروز باسح  دوب  نیا 

؟ دوب نیا  تدنمک  نتخادنا  ****؟ دوب نیا  تدنمس  ندز  نالوج 

درک نم  ياج  هب  يرنه  وکین  **** درک نم  يار  فالخ  هک  تیار 

نمشد مامت  نونک  شیدرک  **** نمشد مالس  دب  هک  تسود  نآ 

یتسب لفق  رازه  هب  نم  رب  **** یتسرپ افو  زا  دب  هک  رد  ناو 

راک یهز  نم  راک  هز  يدرب  **** رای يا  مدیرب  وت  يرای  زا 

يراوس زا  دتفاک  میاق  سب  **** يرایز دلسگب  هک  هتشر  سب 

داتفا گس  رب  دنکف و  گرگ  رب  **** داتفا کت  رد  هک  نابش  ریت  سب 

تسمامتان دهع  هدهع  رد  **** تسمان دنلب  تمرک  هچرگ 

شبرچ ياهقفر  هب  تخاونب  **** شبرح نانکفا ز  رپس  لفون 

یهاوخ حلص  بیرف  هب  مدرک  **** یهاپس یب  يددم و  یب  زک 

مدیرب وخ  هدنرب  غیت  زن  **** مدیسر دوخ  ياج  هب  هک  نونکا 

مناشنرد گنس  هب  دالوپ  **** مناوخب اه  هلیبق  رگشل ز 

ات منیشنن 
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ریز مروان  ماب  هوای ز  نیا  **** ریشمش مخز  هب 

داتسرف سک  هاپس  عمج  رد  **** دادغب هب  ات  هنیدم  هگنآو ز 

يراگزور دیبلط  رگشل  **** يراید ره  نیک ز  نتسج  رد 

هوک ات  هوک  دیشک  هرپ  سپ  **** هوبنا یهاپس  مه  هب  دروآ 

مود راب  لفون  ندرک  فاصم  شخب 24 - 

هنیس جنگ  دنک ز  زابرس  **** هنیزخ نیا  ياشگ  هنیجنگ 

دنامرد تفگش  ودب  هدننیب  **** دنار هپس  نآ  لفون  هک  زورناک 

نازیر سیبقوب  هلق  دش  **** نازیخ فاصم  هلزلز  زا 

دندیشک فصو  دندش  برح  رد  **** دندینش وا  شورخ  وچ  نامصخ 

یهاگ هراظن  رس  هب  دش  رب  **** یهاپس اب  هلیبق  رالاس 

رگشل جوم  هتفرگ  قافاو  **** رجنخ دید و  هزین  همه  ارحص 

ياج زا  دش  یم  هدرم  نت  رد  لد  **** يان هلان  سوک و  هرعن  زا 

دچیپب نآ  زا  يور  هک  هن  ییور  **** دچیسب ار  گنج  هک  هن  ییار 

درب ار  تخب  تخر  دمآ و  لیس  **** درشفب ياپ  دوب  هک  هنوگناز 

داتفا رس  رب  تفر  هک  غیت  ره  **** داتفا رب  مهب  هپس  ود  بلق 

تسر یم  قیقع  ناور  گیر  زا  **** تسش یم  گیر  هک  ناور  نوخ  زا 

ندیرب رس  لجخ ز  ریشمش  **** ندیرد رگج  زا  دش  هدنام  لد 

درخ ار  هوک  هلمح  هب  درک  یم  **** درگ لفون  دیشک  ریشمش 

يدرم یمد و  یمد  یمخز و  **** يدربن اهدژا  وچ  تخاس  یم 

زربلا يدوب  هچرگا  یتسکشب  **** زرگ هنیدک  يدز  هک  رهرب 
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يدنامن قرو  وا  رتفد  رد  **** يدنار غیت  هک  یقرو  ره  رب 

تخت دش  هتخت  غیت  هرا  زک  **** تخس نانچنآ  يدربن  دندرک 

یناخ دنروآرب  گنس  زا  **** ینانعمه دننک  وچ  نارای 

دزیخ قافتا  زا  يزوریپ  **** دزیخ قافن  زا  یگدنک  رپ 

زوریف دعس  لاف  هب  دنتشگ  **** زور دش  هتسجخ  نایلفون  رب 

دنتسخ دنتخیرب و  دنتشک و  **** دنتسکشرب دندز و  مصخ  رب 

درم یم  دوب  هتسخ  هک  زین  ناو  **** درب ناج  هک  ره  دوبن  هتسخ  زج 

رد نآ  سوبکاخ  هب  دنتفر  **** رس رب  كاخ  هلیبق  ناریپ 

داد هدب  هد  داد  رواد  یک  **** دایرف شورخ و  یب  دندرک 

هدرب ریگ و  هتشک  همه  ار  ام  **** هدرم وت  نمشد  وت  شیپ  يا 

رب **** ریت هزین و  هتسخ  هس  ود  ام  اب 
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ریگ ام  تسد  ریگم و  تسد 

تسه یتمایق  نیا  زج  هب  رخاک  **** تسد زا  تمایق  نیا  هنب  هر  کی 

دشوک زاب  هک  هب  وت  ریشمش  **** دشوپ حیلس  وت  نمشد  ات 

میدنمزاین ینک  وفع  رگ  **** میدنکف رپس  وت  یپ  زک  ام 

دنچ ات  هزیتس  نارپس  یب  اب  **** دنچ ات  هزین  ریت و  هب  ماغیپ 

دیشخب هتفر  هانگ  دوشخب و  **** دید عزج  ناک  حتف  هدنبای 

دونشوخ هلیبق  نیا  زا  مدرگ  ات  **** دوز مدیاب  سورع  هک  اتفگ 

كاخ رب  يور  هداهن  كاخ  نوچ  **** كانمغ سورع  ردپ  دمآ 

يرادجات يرس و  دروخ  رد  **** يراوگرزب زا  برع  رد  ياک 

هتسشن دب  زور  هب  وت  زا  رود  **** هتسکش لد  ریپ و  محورجم و 

هداهن بقل  یمجع  ار  دوخ  **** هداتف برع  شنزرس  رد 

منیب شیوخ  تخب  ندرک  رد  **** منیب شیب  حرش  هک ز  نوخ  نیا 

يراسمرش موش ز  بامیس  **** يراکهانگ نیا  رد  هک  مهاوخ 

شیوخ هدنب  هنیمک  هب  یشخب  **** شیپ يروایب  ارم  تخد  رگ 

مراین نورب  رس  وت  مکح  زو  **** مراد ساپس  موش و  یضار 

يزوس دوع  وچ  لثم  هب  ار  وا  و  **** يزورف رب  زیت  شتآ  رو 

شهابت ینک  یشک  غیت  ای  **** شهاچ هب  ینکفارد  هکنآز  رو 

مباتن رب  وت  نخس  زا  يور  **** مباتن رس  وت  یگدنب  زا 

دنب رد  هک  هب  دنب  هب  هناوید  **** دنزرف وید  هب  مهدن  اما 

! شتآ هللااب  ذوعن  كاشاخ و  !**** شوخ دوب  نوچ  رون  یماسرس و 
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درگ ناگیار  تسا و  تبقاع  یب  **** درمناوجان يار  هتفیش  نیا 

نتشبن ناهج  ندز و  نالوج  **** نتشگ تشد  هوک و  هب  هدرک  وخ 

نتسکش دوخ  مان  نم و  مان  **** نتسشن ناگتسکش  مان  اب 

یمان هتسکش  دوب  هکناز  هب  **** یماک هتسکش  رنه  لها  رد 

يدای درکن  نم  رتخد  زک  **** يداب دنامن  برع  كاخ  رد 

دنکفا شناهج  شنزرس  رد  **** دنکفا شنابز  رد  هتفایان 

ممان هشیمه  دوب  گنن  اب  **** ممامز یهن  وا  فک  رد  رگ 

دراد گنن  دنامب و  هکناز  هب  **** دراد گنهن  مد  هک  سکنآ 

دازآ يداب  هک  ینک  دازآ  **** دایرف هب  ارم  یسر  چیه  رگ 

زو **** مدرگ زاب  هک  ادخ  هب  هنرو 
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مدرگ زاین  یب  وت  زان 

هار نیا  رد  منکفا  گس  شیپ  رد  **** هام نوچ  سورع  نآ  رس  مرب 

شگنج حلص و  موش ز  دازآ  **** شگنن مانز و  مهر  زاب  ات 

مدرم وید  هک  دروخ  هک  هب  گس  **** مکحت نیا  رد  ارم  دنزرف 

كاب شتسین  تسه  مهرم  نوچ  **** كانرطخ گس  دزگ  هک  ارنآ 

تسب شمهرم  رازه  هب  ناوتن  **** تسخ یمدآ  ناهد  هک  ارنآو 

دنام ورف  وا  باوج  هب  لفون  **** دناوخورف نینچ  یقرو  وا  نوچ 

زیخرب تفگ  درک و  شیاشخب  **** زیگنا تمحر  نابز  هریچ  ناز 

مهاوخ وت  زا  شوخ  لد  هب  رتخد  **** مهاپس دمآرس  هچرگ  نم 

دناتس یم  هک  متسب  وت  زا  **** دناد وت  لد  یهدن  یم  نوچ 

دنهاوخ روش  هدیصع  کشخ و  نان  **** دنهاوخ روز  تسد  هب  هک  نز  ره 

اهافج نینچ  زا  مینغتسم  **** اهاعد یپ  زا  مدماک  نم 

دندوب صالخ  نآ  رد  ریپ  اب  **** دندوب صاخ  میدن  هک  نانآ 

كاپان میظع  یشنم  دراد  **** كانسوه رطاخ  هتفیش  ناک 

یئادخدک هب  تدهدن  رد  نت  **** یئاوه نینچ  یلد  هدیروش 

تستابث یب  هک  دوبن  تباث  **** تستاجن رگا  شیهد  هچ  ره  رب 

دروآ نمشد  حتف  هب  يور  وا  **** دروانب وا  يارب  يد ز  ام 

ریبکت هدیشک  ام  خر  رد  وا  **** ریت هناشن  وا  یپ  زا  ام 

نادنخ هاوخ  هیرگ  هب  هاوخ  وا  **** نادنمشوه ناشن  تسین  نیا 

دتفا مغرب  لاف  هعرق  مه  **** دتفا مهارف  رگا  تلصو  نیا 
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تلاجخ اب  وت  للخ و  اب  وا  **** تلاح يور  دوبن ز  وکین 

میراد گنچ  هنومن  راک  نیز  **** میراد گنن  مان و  وچ  هک  هب  نآ 

تشگ سپ  زاب  شیوخ  رگشل  اب  **** تشذگب ثیدح  نیا  زا  رگشهاوخ 

راخ نآ  دنزگ  زا  دش  هتسخلد  **** راک نآ  رد  لد  هتسکش  نونجم 

مشخ زا  شتآ  هوک  وچ  هدنشوج  **** مشچ رد  بآ  لفون  رب  دمآ 

هدربن رس  هب  دوخ  هتفرذپ  **** هدرشف یتسود  هب  ياپ  یک 

يدیما ان  زور  هب  میداد  **** يدیپس نادب  یمدحبص  رد 

تفر اجک  تنتفرگ  تسد  ناو  **** تفر ارچ  نم  دیص  وت  تسد  زا 

يدرپس مخزود  هب  هدروخان  **** يدرب تارف  بل  هب  ما  هنشت 

يدرک تبرش  **** يداشگرب رطمق  رکش ز 
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يدادن یلو 

يدنار شیپ  سگم ز  وچ  مزاب  **** يدناشن مدزربط  ناوخرب 

دوب هب  هبنپ  هتشرن  هتشر  نیا  **** دوب هرگ  نیا  هتشر  رخآ  نوچ 

دنار یم  هپسا  ود  دش و  هبسا  کی  **** دنادرگب وا  زا  نانع  تفگ و  نیا 

ناشیرپ لد  ربا  وچ  تفر  یم  **** ناشیا نایم  زا  یپ  درک  مگ 

كایرت تخیر  هدنشک  رهز  رب  **** كاخ رب  بآ  هدیدز  تخیر  یم 

تسشنب شیوخ  ناسفن  مه  اب  **** تسویپ شیوخ  کلم  هب  وچ  لفون 

دنام شلد  وا  زک  شدهد  لد  ات  **** دناوخ ار  هدیسر  متس  نونجم 

شمان هدیرج  زا  دب  هداتفا  **** شماقم نآ  رد  یسب  دنتسج 

دوب اجک  زک  دندش  هاگآ  **** دوب اوران  هک  وا  نتشگ  مگ 

ار ناوهآ  نونجم  ندیناهر  شخب 25 - 

زاوآ درآرب  نینچ  هدرپ  زا  **** زاس نیا  نونغرا  هدنزاس 

هدیرب دش  وچ  نایلفون  زا  **** هدیسران ماک  هب  غرم  ناک 

نابایب رد  داب  وچ  دنار  یم  **** ناباتش ار  دنت  هرایط 

یئار فالخ  نآ  لفون و  رب  **** یئافو یب  دورس  دناوخ  یم 

تیاکش دب  تخب  درک ز  یم  **** تیالو نآ  زا  ینمد  ره  اب 

رود زا  یماد  دید  هتخادنا  **** روجنر زیر و  کشرس  تفر  یم 

دنب رد  ياپ  تسد و  هدش  مکحم  **** دنچ یئوهآ  هداتف  ماد  رد 

دزیرب ناوهآ  نت  زا  نوخ  **** دزیخ هک  عمط  نیدب  دایص 

دنامرد دید و  راوس  دایص  **** دنار ار  بسا  تعافش  هب  نونجم 
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يراد هچنادب  ماوت  نامهم  **** يرایماد مسر  هب  هک  اتفگ 

نک اهر  ار  هدیمر  ود  کی  نیا  **** نک ادج  ناوهآ  رس  زا  ماد 

ار يا  هدیرفآ  ره  تسیناج  **** ار يا  هدیمر  ینک  هچ  ناجیب 

بوضغم ریغ  هتشبن  ود  ره  رب  **** بوخ نینچنیا  ینیرس  یمشچ و 

يزیرب هنگیب  هس  ود  نوخ  **** يزیتس رب  هک  تدهد  نوچ  لد 

تسگرزب یئوهآ  یشک  وهآ  **** تسگرگ تسیمدآ  هن  هک  سک  نآ 

؟ دنام راهبون  هب  هن  شیور  ****؟ دنام رای  مشچ  هب  هن  شمشچ 

شراهبون داب  هب  زاونب  **** شرای مشچ  قح  هب  راذگب 

تسین اور  نسر  وا  ندرگ  رد  **** تسین افو  یب  هک  شنزم  ندرگ 

دالوپ غیت  هب  دوب  سوسفا  **** دازآ دنب  قوط  ندرگ  نآ 

هدونغ دوب  اطخ  كاخ  رد  **** هدوس همرس  هایس  مشچ  ناو 

هن **** تسبان میس  کشر  هک  هنیس  ناو 
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تسبابک شتآ و  روخ  رد 

دروخ رد  تسین  مخز  هب  هک  یناد  **** درورپزان نیرس  هداس  ناو 

دراد بآ  هچ  شنتخیر  نوخ  **** دراد بان  کشم  هک  هفان  ناو 

یناد تسین  هجنکش  دروخرد  **** ینارزیخ فیطل  ياپ  ناو 

دجنرب ینز  نیمز  تشپ  رب  **** دجنسن سک  راب  هک  تشپ  ناو 

دنام نهد  رد  هتفرگ  تشگنا  **** دناوخ وک  دیشن  نادب  دایص 

شوغآ مه  یمدوبن  رقف  رگ  **** شوگ یمدرک  وت  نخس  اتفگ 

تسنیا مدیص  لایع و  هناخ  کی  **** تسنیا مدیق  ههام  ود  ریجخن 

يدنسپ نوچ  دیص  يدازآ  **** يدنمزاین نیدب  دایص 

يراد هیام  هک  شرخزاب  ناج  **** يراد هیاس  دیص  رس  رب  رگ 

تسجورف کبس  دوخ  بکرم  زا  **** تسد یهت  نآ  باوج  هب  نونجم 

دازآ دش  ناوهآ  ندرگ  ات  **** داد ودب  ار  شیوخ  کت  وهآ 

درب یگراب  تفرب و  دایص  **** درخ يوهآ  ود  یکی  دنام و  وا 

سوب ناوهآ  هایس  مشچ  رب  **** سوسفاز هن  یتسود  داد ز  یم 

تسا راگدای  هایس  مشچ  ناز  **** تسا رای  مشچ  هنرگا  مشچ  نیاک 

درک اهر  ناشماد  هاگناو ز  **** دک اعد  ناوهآ  رب  رایسب 

نابایب نآ  رد  نانک  دایرف  **** ناباتش ناوهآ  سپ  زا  تفر 

هتسخ شیوخ  حالس  هب  لگ  نوچ  **** هتسب حالس  يرو  هنیک  یب 

ناشوج گید  وچ  شبت  هتشگ ز  **** ناشوج گیر  ياه  هلحرم  رد 

هداد راخ  هب  بصق  اراخ و  **** هداد راخب  اوه  هب  لد  زا 
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دیشوپ هام  بصق ز  دیشروخ  **** دیشوپ هایس  بصق  نوچ  بش 

يرازن زا  دش  بصق  رات  نوچ  **** يراصح هم  هتفیش  نآ 

یئوم یسک ز  دنکن  شقرف  **** یئوجتسج چیه  هب  هک  ناسناز 

کیراب راتسود  نت  نوچ  هر  **** کیرات رای  فلز  رس  نوچ  بش 

يرامسوس هدیزگ  رام  نوچ  **** يراغ نورد  نانک  هحون  دش 

دناشنب جوم  ياپ و  تسشنب ز  **** دناشفا رهوگ  هدید  ود  رحب  زا 

راخ ینکفا  شتآ  رس  رب  ای  **** رام نیمز  رب  هکنانچ  دیچیپ 

ندرک هایس  بش  وچ  همان  زو  **** ندرک هآ  زا  تفخن  زور  ات 

يزورف ناهج  ملع  دزرب  **** يزورکین لاف  هب  حبص  نوچ 

دمآرب نیچ  نیچ ز  هنییاک  **** دمآرد نیچ  هب  شبح  يوربا 

کیل دوب  هنیآ  نوچ  **** گنچ رد  لایخ  هنیآ  نآ 
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گنز رد 

شوخ وا  يوب  ریبع  دود  نوچ  **** شتآ زا  دود  هکنانچ  تساخرب 

نانابرهم کناب  هتشادرب  **** ناناوخ تیب  تفرگ  شیپ  هر 

یماد زاب  دید  هتخادنا  **** یماقم رد  دیسر  هاگان 

هداد غیت  هب  نسر  ندرگ ز  **** هداتفوا ینزوگ  ماد  رد 

گنهآ هزرش  ریش  وچ  هدروآ  **** گنرلگ نزوگ  نارب  دایص 

دزیخ هچ  وا  زا  نینچ  هک  ینوخ  **** دزیرب نوخ  شینهگ  یب  ات 

داصف شین  وچ  نابز  داشگب  **** دایص شیپ  دیسر  وچ  نونجم 

ریگ نورب  نازجاع  رس  زا  ماد  **** ریگ نوبز  ناملاظ  گس  نوچ  ياک 

يدنم طاشن  دنک  ود  يزور  **** يدنب ریسا  نیا  هک  راذگب 

دریگ هنایشآ  دوخ  تفج  اب  **** دریگ هنارک  نوخ  هتفج  نیز 

؟ دیوگ هچ  ارت  شندش  مگ  زا  **** دیوجن شبشما  هک  تفج  نآ 

درد نیدب  زج  دابم  ذوخأم  **** درک ادج  نم  ارت ز  هکنآ  ياک 

دانیشن نم  زور  هب  هک  ینعی  **** دانیبم شوخ  زور  وت  دایص 

نادند راکش  نینچ  نکرب ز  **** نادنمدرد هآ  زا  یسرت  رگ 

ریجخن وت  يدش  وا  رگ  ریجخن  **** ریدقت هب  را  يدرک  هچ  وت  يار 

يریگدیص وت  دش و  دیص  وک  **** يریذپ یم  هچ  نیا  هنارکش 

يراکش نآ  نوخ  رود ز  دش  **** يرازگ نخس  نیدب  دایص 

شناگیار هب  مهدن  اما  **** شناج كاله  منکن  اتفگ 

تسا راک  تقو  شیرخزاب  رگ  **** تسا راکش  نیا  نم  شروخ  هجو 
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شیپ رد  داهن  کبس  دنکرب و  **** شیوخ تلآ  زاس و  همه  نونجم 

تشاذگب دیص  دید و  هرس  يدیص  **** تشادرب زاس  حیلس و  دایص 

دنزرف يوس  هب  ردپ  وچ  دمآ  **** دنبلد راکش  نآ  يوس  نونجم 

تسب یمدید  هتسکش  هک  اجره  **** تسد ناتسود  وچ  وا  رب  دیلام 

دیراب کشا  هدید  زو  درگ  وز  **** دیراخب فک  هب  شیاپ  ات  رس 

روجهم تسود  نم ز  وچ  زین  وت  **** رود نتشیوخ  قیفر  يا ز  تفگ 

ارضخ هوک  نیشن  هاگرخ  **** ارحص هاپس  ورشیپ  يا 

مرای مشچ  ریظن  وت  مشچ  **** مراگدای تسود  وت ز  يوب 

تیاپ داب  هداشگ  ماد  زو  **** تیاج داب  تفج  هیاس  رد 

رتهب وت  بل  فدص  رد  مه  **** رز هناهد  زا  وت  نادند 

هز رب  مه  **** دش هز  دنمزاس  هک  وت  مرچ 
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دش هب  وت  هماج 

كاخرب رهز  وچ  هب  هتخیران  **** كایرت تسه  هچ  رگا  وت  کشا 

زادرپب يا  هنیس  هتخوس  رد  **** زارفا ندرگ  ياشگ  هنیس  يا 

تسه ربخ  تیراصح  هام  ناز  **** تسبرس راصح  نیا  رد  هک  مناد 

مولعم شینک  نم  لد  لاح  **** موب نآ  رد  ینک  ارچ  هک  یتقو 

منانچنآ یهاوخب  هک  نانوچ  **** منانمشد ماک  هب  هدنام  یک 

روجنر زین  وت  نم و  روجنر  **** رود مه  زین  وت  زا  نم  رود و  وت 

دتفا هناشن  رب  هک  هن  يریت  **** دتفا هنایم  رد  هک  هن  يریپ 

یئور چیه  هب  مربن  شمان  **** یئوب وت  زا  درادن  هک  يداب 

درادن رذگ  نم  رطاخ  رب  **** درادن رثا  وت  هک ز  يدای 

شیوخ تلاح  بسح  هب  تفگ  یم  **** شیب دص  هکلب  هن  یکی  هنوگنیز 

دازآ شدرک  دیسوب و  شمشچ  **** داشگب دنب  نزوگ  ياپ  زا 

هدیمرآ دش  ناور  هعقب  ناز  **** هدید ماد  نزوگ  تفر  نوچ 

هام نوچ  دیرخ  یئور  فسوی  **** هاچ رس  رب  وچ  بش  هرایس 

ناشوج کین  وچ  کلف  رصم  دش  **** ناشورف دصر  نمجنا  زا 

لین رد  هماج  لین  وچ  تفر  یم  **** لیم رب  لیم  هدیشک  لیم  نآ 

راقنم بآ  هب  دنز  غرم  ای  **** رام دنک  رد  هب  نابز  هک  نادنچ 

هدیرب رپ  غرم  وچ  هدونغن  **** هدیرد رب  رام  وچ  هدوسان 

شغارچ نغور  وچ  هدنزوس  **** شغامد ترارح  شزغم ز 

يدربن نیمز  يوس  هب  ولهپ  **** يدرم عمش  وچ  لثم  هب  دوخ  رگ 
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غاز اب  نونجم  نتفگ  نخس  شخب 26 - 

يدرز هب  ییدوبک  تسارآ  **** يدروجال خرچ  هک  ریگبش 

درک لگ  خرس  گنر  هب  قافآ  **** درز لگ  نآ  صرق  ندیدنخ 

هدید بآ  نایم  تشگ  یم  **** هدیسر نازخ  لگ  وچ  نونجم 

دنار یم  کشخ  هب  ابص  وچ  یتشک  **** دناشفا شتآ  يو  رب  هک  بآ  ناز 

نازور مین  تقو  هب  دیسفت  **** نازوس باتفآ  یمرگ  زا 

یتخرد هیاس  هب  تسشنب  **** یتخر چیه  تشادن  هیاس  نوچ 

یلاوح زا  یبآ  هدمآ  درگ  **** یلاع تخرد  نآ  هیاس  رد 

رثوک ضوح  وچ  شوخ  هزیکاپ و  **** رودم کلف  نوچ  هدش  یضوح 

هتسش يور  بآ  مه  هزبس  مه  **** هتسر هزبس  بآ  نماریپ 

هزبس وچ  بآ  ناز  **** بات رگج  یمرگ  هنشت ز  نآ 
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باریس تشگ 

ندینشان چیه  نتفگ و  زو  **** ندیود زا  ینامز  دوسآ 

ابیز تخرد  نآ  رد  دید  یم  **** ابید زبس  وچمه  شرفم  ناز 

یغارچ نوچ  مشچ  هچ  یمشچ و  **** یغاز دید  هتسشن  خاش  رب 

دنویپ هتفرگ  رگج  وچ  لد  اب  **** دنبلد هایس و  ناتب  فلز  نوچ 

شوپ هیس  هدش  نایحلاص  نوچ  **** شوماخ هقان  وچ  یغرم  حلاص 

انیم نایم  رد  هبش  نوچمه  **** انیب تسچ و  هتسشن  خاش  رب 

دید نانع  مه  شیوخ  لد  وا  اب  **** دید نانچ  يرفاسم  وچ  نونجم 

هماج هایس  يا  هک  تسد  زا  **** همان دیپس  هیس  يا  تفگ 

زور نیدب  هیس  دش  هچ  تزور ز  **** زورفا بش  يا  یئارچ  گنربش 

؟ یشوپ وت  هیس  هدز  گوس  نم  ****؟ یشوج وت  منم  مغ  شتآ  رب 

یغارچ هیس  ناگتخوس  نوچ  **** یئار ماخ  هن  لد  هتخوس  رگ 

يزیرگ ارچ  ناگتخوس  زا  **** يزیخ مرگ  راو  هتخوس  رو 

ینآ زا  سابل  هیس  هدیشوپ  **** یناوخ هبطخ  بیطخ  هک  دیاش 

يزات كرت  مادک  يودنه  **** يزاس مادک  هچب  یگنز 

یهایس ارچ  يا  هن  رتچ  رگ  ****؟ یهاش رتچ  وت  رگم  هاش  نم 

مراک تفر  تسد  وت ز  یب  وگ  **** مرای دزن  هب  یسر  هک  يزور 

یبارخ نیا  رد  موش  زیچان  **** یباین رد  وت  رگ  هک  بایرد 

مریمب سوه  نیا  رد  هک  مسرت  **** مریگتسد سرتم  هک  یتفگ 

مشاب هدرب  كاخ  هب  وت  رهم  **** مشاب هدرم  هک  ییآ  يزور 
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دزیخ هچ  ایتوت  نداد  زا  **** دزیرب نوچ  هدید  یئانیب 

دوس دنک  اجک  نابش  دایرف  **** دوبرب شیم  هرب ز  گرگ  نوچ 

دالوپ هچ  لگهاک  هچ  راوید  **** داینب درک  بارخ  لیس  نوچ 

رذگب هاوخ  راب و  هب  ربا  هاوخ  **** رب یب  دنام  کشخ  هتشک  نوچ 

خاش رب  خاش  هدیرپ  غاز  ناو  **** خاتسگ هداشگ  نابز  ریت  نیا 

هدرک زاس  لیحر  هدنرپ  **** هدرک زارد  نخس  رپ  وا 

غاد شلد  رب  داهن  غاز و  دش  **** غاز اب  هناسف  یسب  تفگ  نوچ 

دروآرب رس  باوخ  هرپبش ز  **** دروآرس رب  غاز  رپ  نوچ  بش 

دنغاز مشچ  غاز  رپ  رد  ای  **** دنغارچ ناگراتس  هک  یتفگ 

هدرب غاز  هدید  هداتفا و  **** هدرم غارچ  بش  وچ  نونجم 

عمش هدننام  **** زور ات  هدید  کشرس  تخیر  یم 
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زوس نتشیوخ 

یلیل هاگرخ  رد  ار  نونجم  نزریپ  ندرب  شخب 27 - 

درک رد  هب  رس  حبص  هدرپ  زا  **** درگ نامسآ  غارچ  رون  نوچ 

یغارچ بش  وچ  يرصب  ره  دش  **** یغاب تفگش  يرظن  ره  رد 

نایوج غارچ  تفص  هناورپ  **** نایوپ غاز  هدنرپ  وچ  نونجم 

تشادرب رای  راید  راجنه  **** تشادرب راخ  لیحر  هار  زا 

تسد رگج  رب  داهن  هظحل  کی  **** تسشنب دینش  نمد  يوب  نوچ 

زاب دسر  ود  هب  ناج  هک  هدرم  نوچ  **** زاوآ دمآرب  شسفن  زا  زاب 

ادیش لکش  هب  یصخش  وا  اب  **** ادیپ رود  ینز ز  ریپ  دش 

دنسرخ هتشگ  دنب  هب  صخش  ناو  **** دنب رد  هدیشک  شمدق  ات  رس 

ندرگ هب  نسر  ارو  درب  یم  **** ندرک باتش  رد  دش  یم  نز 

دنگوس داد  يادخ  هب  ار  نز  **** دنب رد  دید  ریسا  وچ  نونجم 

وت اب  تسیچ  رهب  دنب ز  رد  **** وت اب  تسیک  دنب  هب  درم  نیک 

یهاچ هن  يدنب و  هن  تسیدرم  **** یهاوخ تسار  وچ  نخس  تفگ  نز 

شیب دح  یترورض ز  ود  ره  رد  **** شیورد قیفر  نیا  ما  هویب  نم 

مدیشک وا  رد  نسر  دنب و  نیک  **** مدیسر نادب  یشیورد  زا 

شراید ره  هب  منک  عیزوت  **** شراوریسا منادرگ  ات 

هناخ يارب  زا  فلع  یتشم  **** هناهب نینچ  زا  مروآ  درگ 

تسار اتسار  مینک  همین  ود  **** تساخرب هچ  نایم  نازک  مینیب 

دنامن رد  هنایم  هب  يدرگ  **** دناتس وا  یمین  نم و  یمین 
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یلاح داتفوا  نز  ياپ  رد  **** یلاب هتسکش  رس  نونجم ز 

ریگرب قیفر  نیا  زا  هن  نم  رب  **** ریجنز بانط و  هلسلس و  نیاک 

میئام دنب  يازس  تسین  وا  **** میئام دنمتسم  هتفشاک و 

یهاوخ هک  اجک  ره  هب  اجنیا و  **** یهایسور هب  منادرگ  یم 

رادرب تسارت  نم  تکرش  یب  **** راک نینچ  زا  دیآ  مهب  نآ  هچ  ره 

يرامش نینچ  نیا  هب  داش  دش  **** يراکش نینچنیا  نز  دید  نوچ 

تسب نیا  رد  همه  نسر  دنب و  نآ  **** تسد نامز  رد  تشادب  رای  ناز 

ار وا  ندرگ  هب  نسر  درب  یم  **** ار وا  ندرک  دنب  هب  تخاونب 

ندرگ هب  لغ  ياپ و  هب  ریجنز  **** ندروخ مخز  هب  اضر  هداد  وا 

رد رب  نوچ 
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يدیشکرب دورس  هناتسم  **** يدیسر يا  همیخ 

يدرک صقر  گنس  ندروخ  رد  **** يدروخ گنس  یتفگ و  یلیل 

دروآرب شیلیل  رد  درگ  **** دروآرسرب شافج  دنچ  نوچ 

تسشنب هزبس  وچ  نمچ  كاخ  رب  **** تسج وا  رب  نمچ  نآ  زا  يداب  نوچ 

يراهبون ربا  هدید  نوچ  **** يراز هب  نمچ  نآ  رب  تسیرگب 

تفج تمغ  اب  قاط و  وت  نم ز  یک  **** تفگ یم  نیمز و  رب  دز  یم  رس 

هاچ زا  دنب و  موش ز  دازاک  **** هار نیرد  مدش  نآ  زا  رت  مرجم 

دنسرخ وت  تبوقع  هب  متشگ  **** دنب رد  ود  ره  ياپورس  کنیا 

یهار چیه  هب  مین  روذعم  **** یهانگ ما  هدومن  هکناز  رگ 

یناد هک  نانچ  منک  بیدأت  **** ینار مکح  رتو  شک  مکح  نم 

مریسا نوچ  هک  نیب  وت  شیپ  رد  **** مریت غیت و  فاصم  هب  رگنم 

مدروخ مخز  شیوخ  همطل  زا  **** مدرک همطل  هب  ینتخات  رگ 

میآ ندرگ  هب  نسر  زورما  **** میاپ دومن  یهنگ  يد  رگ 

ریجنز ریز  هجنکش  هب  کنیا  **** ریگنامک دش  هتسکش  تسد  رگ 

مدومزآ تیانج  رایسب  **** مدومن نیزا  شیپ  هک  مرج  ناز 

يراد هچ  شکب  میشک  یم  رگ  **** يراوخ هب  نینچ  ارم  دنسپم 

مخیمراچ بیلص  وچ  شکرب  **** مخیب تسا  مکحم  وت  هب  زج  رگ 

یئاطخ یب  تساطخ  وت  شیپ  **** یئافو یب  تسافو  وت  زک  يا 

راتفرگ منک  اطخ  هب  ار  دوخ  **** راکاطخ متسین  وچ  وت  اب  نم 

وت زا  دیآ  یئاطخ  ریت  ای  **** وت زا  دیآ  یئافو  هک  دشاب 
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يران دورف  مرس  هب  یتسد  **** يرات دورد  میگدنز  رد 

تسد مرس  رب  هناهب  هب  يراک  **** تسه نآ  دیما  میگتشک  رد 

رد نیدب  ینک  مدوخ  نابرق  **** رس نیدب  ینک  ناور  غیت  رگ 

مجنرب رگا  میلیعامسا  **** مجنسب دوخ  یلیعامسا ز 

تسکاب هچ  مرس  يرب  زاب  رگ  **** تسکانغ ورف  ملد  عمش  نوچ 

ندیرب رس  تقو  ددرگ  هب  **** ندیشکرس درد  رس  زا  عمش 

مشارخ ناج  وت  یب  هدنز و  ات  **** مشاب هدرم  هک  هب  وت  ياپ  رد 

یهآ يا و  هشوگ  نم و  سپ  نیز  **** یهار وت  رب  ارم  تسین  نوچ 

مراین رس  درد  وت  شیپ  ات  **** مراین رب  هآ  هداد و  رس 

رسدرد وت  یئوگ ز 
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داب ار  وت  رس  تسنم  نآ  درد  **** داب ادج 

ریجنز دیرب  دش و  هناوید  **** ریت نوچ  تسج  ياج  زو  تفگ  نیا 

تفرگب هوک  هتفرگ  ههوک  نوچ  **** تفرگب هوکش  مغ  ههوک  زا 

دز یم  ریت  هچناپط  دوخ ز  رب  **** دز یم  ریفن  دش و  دجن  رب 

دندیدب یندیدن  دنتفر و  **** دندینش ربخ  وزا  وچ  ناشیوخ 

رابکی هب  وزا  دندش  دیمون  **** راک نآ  رد  ردپ  مه  ردام و  مه 

هدیمر نآ  كرت  هب  دنتفگ  **** هدیمرآ دش  یمن  وچ  سک  اب 

دای زا  یلیل  ناشن  مان و  زج  **** دابآ بارخ و  رد  هدش  ار  وا  و 

تفخ ای  تخیرگ ، ای  دز ، نت  ای  **** تفگ نخس  نیا  زج  ودب  هک  سک  ره 

مالس نبا  هب  ار  یلیل  ردپ  نداد  شخب 28 - 

یناشف رکش  دوخ  بل  زا  درک  **** یناعم رهاوج  صاوغ 

تفای ربخ  رد  هیاقو  هب  یلیل  **** تفای رفظ  نآ  لفون  هک  زورناک 

هداهن جک  همامع  قرف  رب  **** هداشگ نابز  شردپ  دمآ 

یشورف نابز  نآ  هناسفا  **** یشوهزیت هار  تفگ ز  رب 

متسر هدیمر  نآ  تفازات  **** متسب شقن  هلیح  هچ  زورماک 

مداد باوج  شیگرابگی  **** مداد بآ  هب  شنخس  متسب 

شداهد ادخ  ام  رد  زا  درک  **** شداهد ازج  ادخ  هک  لفون 

دنک رب  لصو  عمط ز  نادند  **** دنسرخ تشگ  رجه  هب  زین  وا  و 

تیاهن یب  هکنانچ  دیجنر  **** تیاکح نیدب  ردپ  یلیل ز 

تشاد یم  هاگن  ردپ  هدرپ ز  **** تشاد یم  هآ  هتفهن  هدرپ  رد 
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نوگلگ هیرگ  وا ز  سگرن  دش  **** نوریب هدرپ  ردپ ز  تفر  نوچ 

دناشنب رابغ  نآ  دوخ  هار  زک  **** دنار نوخ  هدید  ود  هرز  نادنچ 

ار نارزیخ  دیشک  هضوح  رد  **** ار ناوغرا  سگرن  بآ ز  داد 

دیوج زاب  هراچ  هک  هن  يرای  **** دیوگ زاب  هصق  هک  هن  یلها 

هتفرگرس رام  وچ  تسیز  یم  **** هتفرگ رد  ماب و  هلس  رد 

شیوب فطل  ربخ ز  داد  یم  **** شیوک میسن  یفرط  ره  زو 

ناراتساوخ دندش  مرگلد  **** نارادمان وا ز  تبحص  رب 

یلاصو وا  نسح  تسج ز  یم  **** یلام یتیالو و  هب  سکره 

هنایم رد  رازه  هلالد  **** هنازخ نآ  نابلط  رد  زا 

دهش دروخ  ات  هداشگ  هنیس  نآ  **** دهم درب  ات  هدیشک  تسد  نیا 

ردپ ار  وا 
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يراوتسا رد  رد  وچ  تشاد  یم  **** يراوگرزب زا 

گنس زا  تشادهاگن  هشیش  نآ  **** گنهرف لامک  زا  نت  میس  ناو 

اراکشآ یم  رگج و  ناهنپ  **** ارادم دص  هب  یلو  دروخ  یم 

تخوس یم  هدنخ  ریز  هب  دیدنخ و  **** تخورفارب خر  هدنخ  هب  عمش  نوچ 

تسد رب  عمش  ياپ و  رد  نیبوز  **** تسب یم  هیور  ود  رمک  لگ  نوچ 

يراوهار هب  ار  یگنل  نآ  **** يراگزاس يور  درب ز  یم 

هاگرخ درگ  تسشن  هرهز  دص  **** هام نآ  جرب  نایرتشم  زا 

تفاتشب هدرک  طرش  هدعو  رب  **** تفای ربخ  نآ  مالس  نبا  نوچ 

یهاشداپ بنرط  قاط و  اب  **** یهاوخ سورع  یپ  دمآ ز 

راورخ هب  رکش  نم و  هب  ربنع  **** رایسب ياه  هنیزخ  دروآ 

یناغمرا گرب  هتسارآ  **** یناک لعل  کشم و  هفان  زو 

ابید ریز  هب  شرتش  نیدنچ  **** ابیز ياهشیرف  رهب  زا 

رواب لقع  تشادن  هکنادنچ  **** رواکت يزات  یتخب و  زو 

دنزیر گیر  هکنانچ  تخیر  یم  **** دنزیتس شوج  کی  هب  هک  رز  ناز 

تخیر یم  گیر  مصخ  نتشک  رب  **** تخیب یم  گیر  وچ  وا  هک  هن  رز  نآ 

تسس ار  موب  گیر  هناخ  نآ  **** تسچ یتورم  نانچ  هب  هدرک 

دومرف لغش  دیبلط و  دصاق  **** دوسآرب هر  جنر  ود ز  يزور 

مرن ار  گنس  بیرف  ماگنه  **** مرش زا  يدرک  هک  ینخس  وداج 

یحیسم مد  وا  هدرم  دش  **** یحیصف زا  هک  ینک  هدنز  ناج 

فیاط نیچ و  مور و  هدروآ ز  **** فیاوط ره  یشک ز  شیپ  اب 
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درپسب راد  هنیزخ  هب  کی  کی  **** درب ار  هنیزخ  دشب و  دصاق 

یناهن هنیزخ  داشگب  **** ینابز شوخ  دیلک  هب  هگناو 

رگشل تشپ  تسبرع و  يور  **** رکیپ ریش  راوسهاش  نیک 

تسا مامت  شیگرزب  بابسا  **** تسا ماندنلب  عبت و  بحاص 

دزیب كاخ  وچ  یئوگ  رز  رو  **** دزیر بآ  وچ  یبلط  نوخ  رگ 

اهیرواد یهر ز  زاب  مه  **** اه يروای  هب  یسرب  وز  مه 

دنام رد  سورع  ردپ  نیکسم  **** دنار نیرد  نخس  یسب  وچ  دصاق 

تشذگن رارق  نیزا  شرارقا  **** تشگرب راک  درگ  هب  هکنادنچ 

داد اهدژا  ناهد  هب  ار  هم  **** داد اضر  لمع  نآ  ندرک  رب 

دیشمج ماج  تسد  هب  تفرگب  **** دیشروخ سورع  رگید  زور  نوچ 

دنکفا **** یسور مالغ  برع  تفس  رب 
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یسورع یلصم 

رازاب يوک و  جنگ  هب  تسارآ  **** راک رد  سورع  ردپ  دمآ 

دناشنب طاشن  هگ  شیپ  رب  **** دناوخ ار  هورگ  رگید  داماد و 

یمامت تیاغ  هب  تخاس  رب  **** یماک داش  رورس و  نیئآ 

دنتسبزاب هتسکش  هک  يدقع  **** دنتسشن مه  هب  برع  مسر  رب 

تفر ناج  هب  نخس  اهب  ریش  رد  **** تفر نامسآ  رب  مرد  نافوط 

زیررکش اهگنت  هب  دندرک  **** زیوالد تب  نآ  هلجح  رب 

يزوس رطع  هب  رکش  دوع و  نوچ  **** يزور گنت  ناهد  گنت  نآو 

تخیر یم  خلت  بالگ  وچ  یگشاو  **** تخیگنارب لد  راخب  يرطع ز 

داد یم  بالگ  ناو  هیلاغ  نیا  **** داد یم  بآ  شعزج  شتآ و  لعل 

شراک چیه  دوب  هتخاسان  **** شرای چیسب  دش  هتخاس  نوچ 

ماخ دش  دوب  هتخپ  هک  هدولاپ  **** ماج دش  هتسکش  نهد  کیدزن 

دزوسب يرب  نهد  هب  شتآو  **** دزودب یهن  مدق  راخ  رب 

دریگن دوخ  هب  ارت  نامرف  **** دریذپ تفلاخم  هک  يوضع 

یصاخ هلیبق  زا  دتف  نوریب  **** یصاع تشگ  هلیبق  نآ ز  هچ  ره 

تشم زا  ندیرب  شدوش  بجاو  **** تشگنا ددرگ  هدیزگ  رام  نوچ 

تسیراک فالخ  ببس  ندرم  **** تسیراگزاس عبط  يوراد  ناج 

دوب ناج  كاله  یفلتخم  رد  **** دوب ناور  حرفم  هک  یلیل 

نشلگ دوبک  نیا  رب  همیخ  دز  **** نشور باتفآ  مدحبص  نوچ 

دش ناور  نوگلین  هلجد  رب  **** دش ناوع  زا  رپ  بش  هرایس 
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تسارآ لمحم  سورع  رهب  زا  **** تساخرب دنم  طاشن  داماد 

يراوگرزب یسب  هب  شدرب  **** يرامع رد  سورع  تفر  نوچ 

داد ودب  دب  کین و  همه  مکح  **** داد ودب  دوخ  ریرس  گنروا و 

مرن ار  موم  قفر  هب  درک  یم  **** مرزآ قیرط  رب  هس  ود  يزور 

خاش رب  دیشک  بطر  هب  یتسد  **** خاتسگ تشگ  وچ  بطر  لخن  اب 

يراگزور تفخن  درد  زک  **** يراخ دروخ  هدنور  لخن  ناز 

دوخ یب  درم  هدرم  وچ  داتفاک  **** دز نانچ  يا  هچناپط  شیلیل 

یئارب نمز  نتشیوخ و  زا  **** یئامن لمع  نیا  رگد  را  تفگ 

مراگن دوخ  عنص  هب  تسا  راک  **** مراگدیرفآ هب  دنگوس 

دزیرب نم  نوخ  وت  غیت  رو  **** دزیخن رب  وت  ضرغ  نم  زک 

دنسرخ تشگ  مالس  هب  تب  ناز  **** دنگوس دید  مالس  نبا  نوچ 

وزک تسناد 
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دراد غارچ  يرگید  يو  زج  **** دراد غارف 

ندیرب وا  زا  تسناوتن  یم  **** ندیشک رس  قیرط  هب  نکیل 

هتفر تسد  ودب ز  هداد  لد  **** هتفه ود  هم  نآ  ندید  زک 

منیب رود  ورد ز  هک  هب  نآ  **** منینچ وا  رهم  وچ ز  اتفگ 

هرانک نم  دنک ز  هک  هب  ناز  **** هراظن کی  هب  ندش  دنسرخ 

يراز درک  دومنب و  شزوپ  **** يراکهانگ رس  هگناو ز 

مدازمارح مرذگ  نیز  رگ  **** مداهن لد  هراظن  هب  وت  زک 

وا اب  تشادن  يرظن  زا  شیب  **** وا اب  تشاذگ  ناهج  هک  سپ  ناز 

نشور مشچ  هداهن  هار  رب  **** نشلگ بیز  غاب و  تنیز  ناو 

يراغ رای  راغ  نماد  زا  **** يرابغ دروآ  یک  داب  ات 

هاگرخ يدمآ ز  رد  هب  دوخ  یب  **** هاگرذگ رب  هحون  هب  هظحل  ره 

ناتسد رازه  زا  ترت  هدنلان  **** ناتسم وچ  یتخات  هس  ود  یماگ 

روجنر ناج  هب  يرثا  يداد  **** روجهم رایز  يربخ  یتسج 

يرود غاد  درد و  دیلان ز  **** يروبصان قیرط  هب  نادنچ 

ادیپ تشگ  زور  وچ  زار  ناو  **** ادیوه دش  هتفهن  قشع  ناک 

شبیهن ردپ  زا  رهوش و  زا  **** شبیکشان جنر  هتشادرب 

رهوش میب  هچ  ردپ  كاب  هچ  **** رهوگ هب  دش  هتشرس  قشع  نوچ 

یلیل ندرک  رهوش  زا  نونجم  یهاگآ  شخب 29 - 

داد ربخ  نینچ  نخس  رس  زا  **** دادغب يارس  نخس  هنازرف 

هدیدن ون  هام  هناوید  **** هدیرب نسر  هتفیش  ناک 
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هتشگ بارخ  هد  ناقهد  **** هتشگ بابک  رگج  نونجم 

یهآ غیرد و  زج  هب  هن  سنوم  **** یهاگ چیسب  ره  هب  تشگ  یم 

دمآ شراهب  زا  رت  يوبشوخ  **** دمآ شرای  يوس  هک ز  یئوب 

ربنع گنر  هتفرگ  شاضعا  **** رورپ غامد  شوخ  يوب  ناز 

ایهم یحرفم  درک  یم  **** ادوس رهب  رتربنع ز  نآ 

نالیغم زا  یتخرد  ریز  رد  **** نالیلذ نوچ  هداتف  كاخ  رب 

تخانشن راخ  لگ ز  لگ و  زا  راخ  **** تخانشن راک  يور  هک  يورناز 

يرام هزرگ  وچ  وا  رب  تشذگب  **** يراوس رتش  یهیس  هگان 

تخس ار  هقان  مامز  تفرگب  **** تخر یب  ریسا  نآ  رد  دید  نوچ 

يویرغ نالفاغ  وچ  تشادرب  **** يوید هرن  لکش  هب  دیرغ 

یتسرپ تب  راک  هب  لوغشم  **** یتسه باسح  زا  ربخ  یب  یک 

چیه زک  **** یباتب نانع  ناتب  زرگ  هب 
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یباین افو  یتب 

رود نیزا  تسه  تسین  هک  رای  ناو  **** رون اب  تسین  تسه  هک  راک  نیا 

رای نینچ  زا  وت  یهب  رای  یب  **** راک نینچ  اب  وت  یسک  راکیب 

يدربن نامگ  شینمشد  رب  **** يدرپس ودب  لد  هک  تسود  نآ 

یئانشآ زا  دیرب  زاب  دوخ  **** یئافو یب  وت ز  نمشد  دش 

تدای درکن  دش و  دهع  دب  **** تداد داب  هب  دوخ  نمرخ  نوچ 

شنامز رد  سورع  دندرک  **** شناوج يرهوش  هب  دنداد 

دیچیپ هن  رس  يوا و  رد  دیچیپ  **** دیچیسب ار  يوش  تمدخ  وا  و 

شوغآ مه  نتشیوخ  رهوش  اب  **** شوگ رد  شوگ  هزور  همه  دشاب 

تسا راک  هچ  نیا  شراک  مغ  رد  وت  **** تسا رانک  هسوب و  همه  شراک 

گنس رب  هبارق  نزب  زین  وت  **** گنسرف هب  دش  رود  وت  وا ز  نوچ 

داتفا تراک  هچ  نکم  دای  وز  **** دای اهلاس  هب  تدروان  نوچ 

دشاب راوتسا  مک  دهع  رد  **** دشاب رازه  یکی  هن  رگ  نز 

دنتسکش ملق  نانز  مان  رب  **** دنتسب دهع  افو و  شقن  نوچ 

ینابرهم تفاین  وت  زج  ات  **** ینامز یلو  دوب  تسود  نز 

دنیب هن  ارت  رگد  هک  دهاوخ  **** دنیشن يرگید  رب  رد  نوچ 

دراد شیوخ  ماک  يوس  نکیل  **** دراد شیب  درم  لیم ز  نز 

دزاس هچنآ  دزاسن  قرز  زج  **** دزاب هچنآ  دزابن  تسار  نز 

دندیدن افو  ینز  چیه  زو  **** دندیشک نز  يافج  رایسب 

یئافو یب  هب  وا  زا  رتهب  نز  **** یئامزآ نز  دنک  هک  يدرم 
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گنج ناهن  رد  حلص و  رهاظ  رد  **** گنرین هاگ  هناشن  تسیچ  نز 

تسناج كاله  دوش  تسود  نوچ  **** تسناهج تفآ  ینمشد  رد 

دشوک هدرم  ود  نکم  هک  یئوگ  **** دشوین یمن  نکب  هک  یئوگ 

دریمب مغ  يوش ز  داش  نوچ  **** دریگ طاشن  وا  يروخ  مغ  نوچ 

تسا زارد  دب  نانز  نوسفا  **** تسا زاب  تسار  نانز  راک  نیا 

شوج رگج  یشتآ  لد  دزرب ز  **** شوک هیس  نآ  فازگ  نونجم ز 

داتفا رس  رد  غرم  وچ  ياپ  زا  **** داتفارب رد  هک  شلد  درد  زا 

گنرلگ تشگ  هوک  همه  نوخ  زک  **** گنس رب  تفوکب  دوخ  رس  نادنچ 

هراپ ناج  **** هراخ گنس  نایم  داتفا 
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هراپ هراپ  هماج  و 

دنام لجخ  نتشیوخ  هتفگ  زا  **** دناوخ وا  رب  نوسف  نآ  هک  وید  نآ 

يدنمشوه تفای  هدش  لد  ناک  **** يدنلب نآ  زا  تشذگن  نادنچ 

شیوخ تیاکح  زا  لجخ  نم  ياک  **** شیپ رد  رذع  رازه  هب  دمآ 

تفر دوخ  تفر  هچناک  نک  موفع  **** تفر دب  غورد و  ینخس  متفگ 

مدرک حابم  ناج  وت  رذع  رب  **** مدرک حازم  یکی  وت  اب  رگ 

هتسکشلد وت  لبق  زا  تسه  **** هتسب يور  نیشن  هدرپ  نآ 

تس تفخن  یبش  وا  رس  اب  رس  **** تستفج فیرح و  ارو  هک  شیوش 

شتسد تسین  رود  وت  دهع  را  **** شتسب حاکن  يرگد  هچرگ 

درادن ناهج  زا  سک  وت  ریغ  **** دراین نابز  رب  وت  مان  زج 

دای ارت  درواین  راب  دص  **** دازیرپ نآ  هک  دوبن  مدکی 

تسشیوخ رهم  هب  وت و  رهم  اب  **** تسشیب سورع و  دش  هک  تسیلاس 

دشاب لاحم  وا  زا  ندروخ  رب  **** دشاب لاس  رازه  وت  یب  رگ 

یئورود نادب  يا  هنیآ  دید  **** یئوگغورد نآ  رد  هک  نونجم 

درک مک  درک  هچنآ  زا  هیام  مک  **** دروخ مغ  دوب  هچنآ  زا  رت  كدنا 

هتسکشرس دروخ  هک  هبرض  ناز  **** هتسکش رپ  غارم  وچ  دوب  یم 

تفگ یم  تیب  هتسکش  دهع  رب  **** تفس یم  لعل  بآ  رپ  عزج  زا 

شرای تشادن  يربخ  يو  زک  **** شراک تشادن  يرس  ناماس و 

دهم زا  شدیشک  نانچ  هولج  رد  **** دهع ون  سورع  نیا  هطاشم 

شاقن رازه  ملق  گشر  **** شامج سورع  نیشندهم  ناک 
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هتسکش لد  تسود  یپ  زا  دوب  **** هتسب ياپ  يوش  هب  تشگ  نوچ 

تفای ربخ  وا  يوش  ندرک  زک  **** تفای رگد  یمغ  وا  هراوخمغ 

شمان دوب  هکنآ  زا  رت  نونجم  **** شماف هتشرف  درخ  هتشگ 

هدنامن وا  رد  یسفن  زا  شیب  **** هدناشف رپ  غرم  وچ  هداتفا 

یناد هک  یتلاح  هب  تسجرب  **** یناگدنز بآ  نتسج  رد 

يوم نوچ  هیوم  هدش ز  کیراب  **** يوریرپ نآ  راید  يوس  دش 

تفج اب  هتشگ  طاشن  تفج  یک  **** تفگ یم  داب  نابز  هب  وا  اب 

نتسب هدهع  رازه  هب  يدهع  **** نتسشن مهب  ود  هب  ود  نآ  وک 

نداهن یعضاخ  طخ  رب  رس  **** نداد دیما  لاصو  هب  نآ  وک 

ندرک يوعد 
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يراودیما افو  هب  نداد  **** يراتسود هب 

نتفهن نم  یهنگ ز  یب  خر  **** نتفگ دهع  كرت  هب  زورما  و 

دش اجک  یتسود  يوعد  نآ  **** دش افو  رس  زا  تلد  مریگ 

یشورف نابز  همه  وت  راک  **** یشورف ناج  راک  هب  وت  اب  نم 

هدیزگ رگد  یسک  رهم  وت  **** هدیرخ ناج  هب  ارت  رهم  نم 

؟ دران دای  هب  یسفن  ار  وک  ****؟ دراذگ نینچ  یسک  دهع  سک 

دای يروان  میدق  رای  زک  **** داش يدش  نانچنآ  ون  رای  اب 

شومارف نکم  نابز  هب  ار  ام  **** شوغآ مه  يدش  يرگد  اب  رگ 

مینابغاب جنر  همه  خوآ  **** میناوج وت  غاب  رس  رد  دش 

غاز دروخ  یم  دیسر  هویم  نوچ  **** غاب رد  درب  جنر  هتخاف  نیا 

تسا راخ  تسنم  زج  هب  هک  ره  اب  **** تسا راگزاس  هچرگ  وت  يامرخ 

یغاب وت  نوچ  دروخن ز  رب  سک  **** یغاد مومس  نم  وچ  هآ  اب 

رب سکچیه  هدروخن  ورس  زا  **** ربنمس يا  یناور  ورس  نوچ 

يراوخ هب  مرخآ  یتشاذگب  **** يرای هب  ملوا  یتشادرب 

مدربن نامگ  نیا  وت  هب  زگره  **** مدرپس وت  هب  لد  هک  زور  نآ 

دنویپ رهم و  هب  موش  وت  ناک  **** دنگوس دهع و  هب  میتفیرفب 

! يدرک تسار  هچ  رگن  دنویپ  !**** يدروخ تسار  هچ  رگن  دنگوس 

مرش تدماین  نم  هدید  زو  **** مرگ يرگید  هب  دوخ  لد  يدرک 

روج اب  مینک  یکی  مرزاک  **** رود رد  میئوت  نم و  هن  اهنت 

دنرامش اهکین  دب و  ناشیاک  **** دنراکب نافرعتم  رگید 
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مدرک هچ  نم  وت  اب  وت و  نم  اب  **** مدروخ وت  مغ  ات  هک  دننیب 

دنتسه هراظن  نارگد  رخآ  **** دنتسب هدید  ود  ارم  هک  مریگ 

دنیوگ هچ  ارت  نکش  دهع  زج  **** دنیوج زاب  دهع  هدهع  نوچ 

دهم نتسکش  زا  نک  هشیدنا  **** دهع نتسکش  دوبن  خرف 

راخ شلد  رد  هنامز  تسکشن  **** رازلگ دهع  تسکشن  ات  لگ 

شاف دشن  یگتسکش  مان  رد  **** شابوا يور  تسکشن  ات  یم 

ماجنارس دشن  هیس  يور  اب  **** ماج ار  هام  تسکشن  ات  بش 

مدنخ زاب  يور  هچ  هب  وت  زو  **** مدنب دیما  لد  هچ  هب  وت  رد 

رد یپ  هک  هدعو  ناک 
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يدربن رس  هب  مه  دش و  مرمع  **** يدرشف وا 

دای تمران  هک  منم  هن  سکناو  **** داش موش  نم  هک  ینکن  نآ  وت 

مجنر وت  زا  رگ  موش  هدیجنر  **** مجنس وت  زک  جنر  همهنیا  اب 

يدنامن نایم  نآ  رد  مرزاک  **** يدناشن نانچ  نم  لد  رد  مغ 

مناد تافو  یب  هک  هن  لد  ناو  **** مناوخ تانشاک  هن  يور  نآ 

تمان داهن  ناوت  هچ  دوخ  ات  **** تماخ يوخ  ما ز  هدش  زجاع 

یناج توق  مسج و  توق  مه  **** ینار هک  اهروج  همهنیا  اب 

تسهاوخ رذع  هرهچ  یئابیز  **** تسهاک رمع  هچ  رگ  وت  دادیب 

دشاب لالح  سک  همه  نوخ  **** دشاب لامج  نانچ  هک  ارنآ 

شیپ تمر  یم  هک  دوبن  ناز  هب  **** شیر لد  غارچ  نم  وت و  يزور 

یهاش وت  دوب  خر  ود  هب  رگ  هش  **** یهام وت  دوب  نیرکش  رگ  هم 

زر هریش  وچ  نیزرو  نیریش  **** زخ رد  هلال  یبصق و  رد  لگ 

رود زا  دیآرد  ناهد  هب  شبآ  **** رون نادب  تدنیب  شتآ  رگ 

تسراوخ هلاون  تخر  سکع  زا  **** تسراد هلالگ  لگ و  هچرا  غاب 

تسیهاک وت  خر  يزمرق  اب  **** تسیهاش لعل  يابق  هک  سلطا 

تسیلاله ار  دیع  بش  کی  ره  **** تسیلایخ یمخ  ره  وت  يوربا  ز 

تسا دیب  خرس  وت  لگ  خرس  اب  **** تسا دیپس  لدنص  هن  دوع  رگ 

نیچ مه  تفرگ و  شبح  کلم  مه  **** نیگشم رتچ  هب  تخر  ناطلس 

راوشد دیرب  ناوت  راوشد  **** رای نینچ  هرهچ  یبوخ  زا 

مناشفرب وت  رس  هب  ناج  نیک  **** منادن نیا  زج  رگد  ریبدت 
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منیبن وت  يافج  روج و  رد  **** منیزگ وت  يافو  مرزآ 

زاب دشک  نانع  اجک  رمع  ات  **** زاس مهد  ار  بیکش  وت  اب  مه 

شنیرفآ ثودح  رد  عطاق  ناهرب  شخب 3 - 

نداد ماج  رهش  همه  دیاب  **** نداد ماع  راب  تبون  رد 

نتشگ دوجو  همه  ناحیر  **** نتشگ دوج  ربا  هضایف 

لگ نوچ  باقن  یب  ندیدنخ  **** لم نوچ  غیرد  یب  ندیراب 

ندناشف رز  هردبب  هار  رد  **** ندنار باتفآ  وچ  ياجره 

ماو نآ  ندرک  لالح  یماو و  **** ماع ششخب  هب  ار  همه  نداد 

تسر نوچ  راگزور  هقاف  زک  **** تسه ناهج  رد  هک  ره  ندیسرپ 

هک ینخس  نتفگ 
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ددنخ زاب  هچنغ  وچ  هرطق  ناز  **** ددنب راک 

تسا نینزان  فیرح  هک  مزیر  **** تسا نیتسآ  رد  مرکش  نیک  نم 

شوگ دنک  دوخ  زیزع  دنزرف  **** شون نیا  مناشف  ناهج  هلمج  رب 

زاب دسر  ودب  رگج  مسق  دوخ  **** زاساذغ موش  نت  همه  رب  نم 

شنیب هار  للخ ز  راد  رب  **** شنیرفآ شقن  رظان  يا 

تسیدوجس شتسرپ و  لوغشم  **** تسیدوجو ارک  ره  وت  هار  رد 

ار سک  ياون  نادم  راکیب  **** ار سرج  نزم  یهت  لبط  رب 

تسیراکب تکلمم  هدرپ  رد  **** تسیرابغ رگا  تسه  هک  هرذ  ره 

هدیرفآ دشابن  لزه  رب  **** هدیشکرب راصح  تفه  نیا 

هدرک تسین  فازگ  هب  رخآ  **** هدرپ ریز  قاور  تفه  نیو 

يزاب تسین  هک  منک  هاتوک  **** يزارد نیدب  وت  نم و  راک 

تسا دروخ  باوخ و  يوه و  رهب  زن  **** تسا درون  رد  هک  ام  هچابید 

یبایب رخ  واگ و  همه  رد  نیک  **** یباتبرا هب  شروخ  باوخ و  زا 

دنتشون رگد  یقرو  ار  ام  **** دنتشرس اهعبط  هک  هیام  ناز 

میئوج زاب  راک  هتشررس  **** میئوج زار  میرگن و  رد  ات 

ار نآ  نیا و  کیاکی  میئوج  **** ار نامسآ  نیمز و  مینیب 

تسیک وا  راک  يایک  تسیک  وا  **** تسیچ یپ  زا  یئایک  راک و  نیاک 

تسا دیرفآ  هکنآ  رد  تسین  کش  **** تسا دیشک  قرو  نیرب  هک  طخ  ره 

تسیزاس راک  هاوگ  بیترت  **** تسیزارط هناشن  هچ  ره  رب 

تیامنهر تسود  هب  هتکن  نیک  **** تیادخ نادب  مهد  دنگوس 
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تسا دیسر  یلقیص  هب  هن  لواک  **** تسا دید  هک  ناهج  رد  هنیآ  ناک 

تسا لابو  ینز  نیا  زج  هک  مدره  **** تسا لاحم  هنیآ  یلقیص  یب 

قیفوت هب  رظن  نک  هتسارآ  **** قیقحت هب  ینک  رظن  هچ  ره  رد 

تسا هدید  يارو  يرو  هدید  ناک  **** تسا هدیرفآ  هنوگچ  هک  رگنم 

تسار دش  هنوگچ  دوخ  هب  عضو  نآو  **** تساخرب هنوگچ  دوخ  هک ز  رگنب 

دیآ مزالم  يرگد  زا  ناک  **** دیآ مزال  عطق  هب  وت  رب  ات 

مانشد نم ز  لهج و  وت ز  یتسر  **** ماسرب دش  هلاوح  مسر  نوچ 

شیدنیم وا  رد  وا  عدبم  زج  **** شیپ تدیاک  عیدب  شقن  ره 

تفه نیز 
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گنس يروخ  یهن  نورب  ياپ  رگ  **** گنر ناینرپ  دنرپ 

یشوکب را  ددرگ  وت  مولعم  **** یشوپ دنرپ  نیا  یتشادنپ 

شنیب مشچ  هب  ناوتن  ندید  **** شنیرفآ زار  هتشررس 

تفای ناوت  او  هتشررس  اروک  **** تفات نانچنآ  هن  اضق  هتشر  نیا 

یئاشگ هرگ  دنکن  سک  رب  **** یئادخ تردق  هتشررس 

ادیپ درک  هنوگچ  هعقر  نیک  **** ادیش نالقاع و  همه  زجاع 

درک نانچنآ  دناوت  هک  نکمم  **** درک ناهج  نوچ  هک  سک  دنادرگ 

تسلایخ زا  رت  نورب  شینوچ  **** تسلاحم ام  ناهج ز  عضو  نوچ 

یناهن ام  مشچ  تسیرس ز  **** ینامسآ زار  هدرپ  رد 

اجنآ مناوت  یمن  درب  یپ  **** اجنآ منار  هبینج  هکنادنچ 

یموجن هخسن  همه  مدناوخ  **** یموقر لکیه  هتخت  رد 

مدیدن نورد  یهگ  مارآ  **** مدیشک نورب  نآ  زا  هچ  ره  رب 

دندرک زاب  شیا  هیبعت  رب  **** دندرک زاس  هچنآ  ره  هک  مناد 

تسه نآ  رد  يا  هنیزخ  هدیشوپ  **** تسب ناوت  وا  رد  يرظن  نآ  چره 

هنیگبآ هن  دوب  دالوپ  **** هنیزخ نآ  دیلک  هک  نک  نآ 

یبای رهز  هن  یبلط  تبرش  **** یباتش رد  هنیزخ  هب  نوچ  ات 

تسدیشک یطخ  دوخ  شک  لودج  **** تسدیدپان هچ  ره  نماریپ 

هتشگزاب لیم  هب  تسیفطع  **** هتشذگ رب  جوا  هک ز  طخ  نآو 

دنادن ندمآ  سپ  زاب  زج  **** دناسر طخ  هب  رس  وچ  هشیدناک 

ددرگ زاب  تسخن  ماگ  رد  **** ددرگ زاس  فوط  وچ  راگرپ 
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دنتسب هناهب  نینچ  رهب  زا  **** دنتسب هناخ  درگ  هک  هقلح  نیا 

رد رب  هقلح  وچ  دوش  هتشگرس  **** رس دنک  رب  هقلح  هک ز  ره  ات 

تسه يرخآ  مه  ار  هلسلس  نیک  **** تسد نزم  کلف  هلسلس  رد 

راک رخآ  هب  دسر  زین  وک  **** راذگب تسا  عیابط  مکح  رگ 

تسیهار زجع  قیرط  هب  اجناک  **** تسیهاگ هلاوح  نیزا  رت  نوریب 

ار سک  دادن  ژک  هدرپ  وک  **** ار سفن  هد  میسن  هدرپ  ناز 

يزاب لایخ  تهج  زا  تسه  **** يزاس هدرپ  هب  کلف  تفه  نیا 

ناوتن تخانش  دوخ  هب  هدرپ  نیاو  **** ناوتن تخاس  هنارت  هدرپ  نیز 

یسانش یمن  دوخ  هدرپ  مه  **** یسایق نیزا  سانش  هدرپ  رگ 

زاس نیا  رب  یمد  نزم  هدرپ  یب  **** زاوآ نحل و  هب  يدبراب  رگ 

نیشنم هدرپ  چیه  تولخ  رد  **** نیبدوخ ناگدیرد  هدرپ  اب 

نآ
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یمانکین هب  يوش  فورعم  **** یماظن نوچ  هک  بلط  هدرپ 

ندوب داب  كاخ و  دوخ  یلیس  **** ندوب داهن  نیمز  دنچ  ات 

كاشاخ راخ و  هب  ندش  لوغشم  **** كاخ یپ  زا  ندیود  داب  نوچ 

تسکاغم هویرگ  شارف  **** تسکاخ جرخ  لیکو  هک  يداب 

درایب یهگ  درب  هیام  هگ  **** دراپس نادب  نیزا  دناتسب 

زرد رب  زرد  هداهن  تسیکاخ  **** زرم رب  زرم  تسیمز  هک  نادنچ 

دزیرب ناز  كاخ و  دیاس  نیز  **** دزیخ لیس  هاگ  هلزلز  هگ 

دیاشگاو هطیرخز  يزرد  **** دیاس بآ  دزیر  هلزلز  نوچ 

ماجنارس دوش  يا  هدک  يداو  **** مایا ياه  همدص  هب  زرد  ناو 

تسبآ كاچ  داب و  هدیراخ  **** تسبارخ لگ  نیرد  هک  یئوج 

زات کت و  رد  تسا  کلف  ربا و  **** زاب يرذگب  وچ  نیمز  يوک  زا 

طرخ رد  يوگ  لکش  هب  هداتفا  **** طرش رگد  هنایم  هب  کی  ره 

تسا نینچ  وا  درگ  هب  هک  طخ  ره  **** تسا نیمز  رد  هن  يرک  لکش  نیا 

دزیتس رب  هزین  هس  ود  کی  ات  **** دزیخ كاغم  نیزک  دود  ره 

یکاخ رید  فاوط  هب  ددرگ  **** یکان لیم  قیرط  هب  هگنآو 

ناباتش دوش  دوخ  دعصم  ات  **** نابایب زا  دیآرب  هک  يربا 

دشوجن رب  دوعص  دح  زا  **** دشوکب دوخ  دوعص  جوا  رب 

دریذپ یم  لیم  هریاد  زا  **** دریگ رید  فاوط  زین  وا 

هداهن نیمز  قفا  رب  رس  **** هداتسیا همیخ  وچ  شینیب 

شلیم تسا  هریاد  هب  هک  یناد  **** شلیخ چوک و  هب  يرگن  رد  ات 
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تسا طیحم  تیالو  هب  شلیم  **** تسا طیسب  وکدرف  رهوج  ره 

تسا جوا  رد  دور  یمه  هک  نادنچ  **** تسا جوم  تفه  طیحم  هک  نودرگ 

تسالاب يوس  هب  دور  هک  اجره  **** تسالعا رد  رگ  تسا و  قفا  رد  رگ 

تسوا یمامت  وا  یئالاب  **** تسوا یمارخ  ناهج  هک  اجنآز 

دنیوگن نیا  زج  کلف  يالاب  **** دنیوج جوا  هک  نابلط  الاب 

تسیئانشور ملع  همه  رد  دوخ  **** تسیئاشگ هرگ  کلف  ملع  زن 

يزیچ تسوا  رد  رهگ  راچ  زا  **** يزیشپ رو  تسیوج  هیامرگ 

تسر نوچ  كاخ  بآ و  رد  هناد  نیک  **** تسج نآ  تفهن  ناوتن  اما 

دناد هچ  شتروص  ندیشخب  **** دناسر ودب  نیمز  هیامرگ 

ریز هب  نیمز  هک  اجنآو 
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دوب یک  هشوخ  لامج  هناد  رد  **** دوب یپ 

دزیر هک  شتروص  بلاق  رد  **** دزیخ هشوخ  هناد  هک ز  مریگ 

نادرگ لاح  تسا  یببس  رخآ  **** نادرگ لایخ  نیا  هدرپ  رد 

تسا زیزع  نخس  نیا  هک  يامنب  **** تسا زیچ  هچ  ببس  نآ  وت  کیدزن 

دنیرفآ ببسم  هک  دناد  **** دنیب هک  ببس  نآ  ره  هدنناد 

رید نیا  ماد  هب  وشم  تسباپ  **** ریس نیا  رد  ایماظن  راهنز 

دنزرف ندید  هب  نونجم  ردپ  نتفر  شخب 30 - 

دای دنک  نینچ  برع  لاح  زا  **** داز یسراپ  حیصف  ناقهد 

هداتفوا فسوی  بوقعی ز  **** هداد داب  هب  رسپ  ریپ  ناک 

دیربب دیما  وا  شمارآ  ز  **** دید لد  هدیمر  ار  نونجم  نوچ 

درک یم  جرخ  دیما  هب  يرمع  **** درک یم  جرد  هجنکش  هب  یهآ 

نتسشب دشن  ینتخ  یگنز  **** نتسج زاب  هراچ  دوسان ز 

تخادنین رظن  وا  رب  لابقا  **** تخادرپ لام  دیود و  رایسب 

دیواج تشادن  یهب  دیماک  **** دیمون تشگ  هدیسر  درد  ناز 

هشوگ راهچ  شدسر  یک  ات  **** هشوت تخاس  تسشن و  هشوگ  رد 

ینومنهر لیحر  هب  شدرک  **** ینوبز یفیعض و  يریپ و 

گنچ مد  نوچ  شولگ  يان  دش  **** گنت هچارس  نیا  زا  دمآ  گنت 

دیآرد رد  یسک ز  هناگیب  **** دیآرد رس  هب  لجاک  دیسرت 

ناناوج زا  ود  ینت  تشادرب  **** ناناوتان وچ  اصع  تفرگب 

دنسرخ يادخ  دنک  هچ  ره  رب  **** دنزرف يوجتسج  هب  زاب  دش 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


ارضخ تشد  هایس و  گیر  رد  **** ارحص هوک و  درگ  هب  تشگرب 

یئاج دیدن  يرثا  يو  زا  **** یئاپ تسد و  دیما  هب  دز  یم 

دابآ تبوقع  نالف  هب  کناک  **** داد ناشن  یکی  شتبقاع  ات 

یکانلوه روگ  هدننام  **** یکاغم نیا  زا  ياج  هچ  یئاج و 

شتآ ناک  دیپس  تفن  نوچ  **** شوخان تشز و  هایس  ربا  نوچ 

موب نادب  ات  دیود  هزور  کی  **** مولظم ریپ  تفرگ  شیپ  هر 

تساخرب ياج  شلد ز  دید  ناک  **** تساوخ یم  هدید  هکنانچ  هن  شدید 

یناوختسا هدیشک  تسوپ  رد  **** یناج دید  هدنور  صخش  یب 

یتسرپ تب  هار  يراوتم  **** یتسه ناهج  زا  يا  هراوآ 

هتسر گرم  ناهد  یئوم ز  **** هتسب زاب  لایخ  هب  ینوج 

رت ناهن  ناینیمز  ریز  زو  **** رت ناود  گس  نیمز ز  يور  رب 

هتفر شوه  ياپ و  هداتفا ز  **** هتفر شوجز  شدسج  گید 

هدننام
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چیپ رس  هالک و  زا  رس  هدیچیپ  **** چیپ رب  چیپرام 

يرازا نوچ  هدیشک  فان  رب  **** يراو تسد  هب  نادد  مرچ  زا 

تسد شرس  رب  قفر  هب  دیلام  **** تسشنب تفر و  زارف  هتسهآ 

تخیر یمه  رگج  زا  رگج  رب  مه  **** تخیگنارب رگج  زا  رگج  نوخ 

زاسمد دید  شیوخ  رب  یصخش  **** زاب ار  هدید  داشگ  وچ  نونجم 

درک یم  هرانک  وا  تخانشن و ز  **** درک یم  هراظن  ردپ  يور  رد 

شوگ دنک  اجک  نارگد  دای  **** شومارف دنکار  دوخ  وک  نآ 

یهار هچ  زا  وت  یهر  نم  يا  **** یهاوخ هچ  نم  یسک ز  هچ  اتفگ 

زوسرگج لد  اب  وت  نایوج  **** زور نیدب  ماوت  ردپ  اتفگ 

تسیرگب داتفوا و  يو  رد  **** تسیک وا  هک  شتخانش  وچ  نونجم 

داد نیدب  نآ  نادب و  هسوب  نیا  **** داشگب هدید  کشرس  ود  ره  زا 

يراز هحون  رازه  هب  دوخ  رب  **** يرارق یب  يور  دندرک ز 

تخادنارب رظن  شمدق  ات  رس  **** تخادرپ هیرگ  ردپ ز  مشچ  نوچ 

رس مه  هدنام  هنهرب  ياپ  مه  **** رشحم ناگنهرب  وچ  شدید 

زغم ات  ياپ  وا ز  رد  دیشوپ  **** زغن یتوک  داشگ  هبیع  زا 

همامع ات  شفک  تیاغ  زا  **** هماج دیشک  وا  لکیه  رد 

شدومن یم  هناردپ  يدنپ  **** شدوب دای  هک  یلثم  ره  زا 

تسباتش رد  هبسا  ود  مایاک  **** تسباوخ ياج  هن  ردپ  ناج  ياک 

تسا زیرگ  تحلصم  هک  زیرگب  **** تسا زیت  غیت  شایگ  هک  هر  نیز 

یهام ریگ و  هتسشن  تیلاس  **** یهاگ هناشن  نینچ  مخز  رد 
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اراکشآ وت  زا  هتخیر  نوخ  **** ارادم یب  خرچ  هدز  يریت 

تریگ هدرم  ياپ و  هداتفا ز  **** تریگ هدرشف  یپ  هس  ود  يزور 

ریس مکش  ار  ماد  دد و  هدرک  **** ریش ات  گرگ  يرادرم ز  رد 

ندومزآ یبیرغ  لذ  ات  **** ندوب شیوخ  رهش  گس  رتهب 

يدیسر يدیسرن و  یئاج  **** يدیود یپ  دیود  هکنادنچ 

؟ دراد ياپ  هک  یشک  جنر  اب  **** دراد يار  هن  ندش  هدیجنر 

تسبارخ نوچ  هک  رگن  لیس  زا  **** تسبآ ياج  هک  هدکدور  نآ 

دزیرب نوچ  هک  نیب  هلزلز  رد  **** دزیرگ نازا  لیس  هک  هوک  ناو 

يوش هدوسرف  **** ینیب جنر  مخز  وت  هک  ناسنیز 
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ینینهآ رگ 

مارایب وش  مار  هس  ود  يزور  **** مایا دش  رپ  وت  ینسوت  زا 

یماخ زونه  دش  هتخوس  لد  **** یماکل دب  زونه  تفر و  رس 

ندناود سرف  نایگوای  اب  **** ندنار هزامج  نیا  زا  وش  نکاس 

ندوب هنامز  هچوید  هگ  **** ندوب هناخ  وید  فرشم  هگ 

بیرفب غورد  یمد  هب  ار  دوخ  **** بیکشب رادیاپ و  وش و  رباص 

تسداش هوشع  هب  وک  لقاع  سب  **** تسداب هچرگ  هوشع  هب  شاب  شوخ 

تسارآ دناوت  یسفن  رخآ  **** تسار رگ  غورد و  دوب  هوشع  رگ 

دیاز هچ  رگد  سفن  دوخ  ات  **** دیآرب شوخ  تیسفن  رگ  هب 

تسیلاخ دامتعا  هیکت  زا  **** تسیلاح هن  نآ  هک  ییلدشوخ  ره 

دندروخن وج  دندز  هک  وج  ناز  **** دندرک هریخذ  ناک  مدنگ  سب 

تسار دوخ  راک  درک  دیاب  یم  **** تساجرب رمع  زور  هک  زورما 

دریذپ اجک  ناهج  وت  رذع  **** دریگب نانع  لجا  هک  ادرف 

دنرآ تشیپ  هبوت  هدرپ  مه  **** دنرآ تشیوخ  صاخ  هن ز  تبرش 

دشاب هتشک  هک  دورد  نآ  درم  **** دشاب هتشر  هک  نز  دشوپ  نآ 

زورنآ دشاب  تیشوخ  يوب  ات  **** زوس یم  دهج  روخب  زورما 

جنر تدشابن  دسر  گرم  ات  **** جنس یم  گرم  رایع  هنیشیپ 

درم نتشیوخ  گرم  شیپ ز  وک  **** درب یسک  ناج  گرم  هجنپ  زا 

تسشیوخ يافق  هدز  یلیس  **** تسشیپ شیوخ  تقو  هب  هک  رس  ره 

ددنب هشوت  شیوخ  هتخپ  زا  **** ددنخب رفس  نآ  رد  هک  بل  نآو 
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نیشنب تسا  سب  يرس  هدیروش  **** نیشنب تسسک  یب  وت  نادیم 

ار یمغ  ره  تسه  ینایاپ  **** ار یمدره  تسا  یلد  مارآ 

تسین نخس  نیا  رد  ییمدآ  وت  **** تسین نطو  ار  وت  نطو و  ار  گس 

شاب یمز  رد  وید  وچ  وید  رو  **** شاب یمدآ  وچ  ییمدآ  رگ 

درک یمدآ  فیلکت  هب  ار  دوخ  **** درک یمز  رد  چیسب  هک  یلوغ 

یفیرح ینک  ارچ  لوغ  اب  **** یفیرش نیدب  ییمدآ  وت 

مناج باکر  زا  وشم  یلاخ  **** منانعمه وت  اب  هک  ود  يزور 

شاب نم  فیعض  لد  نیکست  **** شاب نم  فیرح  منم  وت  سنج 

یباین ینک  بلط  هک  ادرف  **** یباتب نم  نانع ز  وچ  بشما 

زا وت  رب  رگ 
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تسینامسآ ياضق  مه ز  نیا  **** تسینارگ نخس  نیا 

زاس یم  راگزور  شدرگ  اب  **** زاس یم  راک  دیسر  کیدزن 

متشگ بارخ  نم  هک  وت  روخ  یم  **** متشون قرو  نم  هک  وت  يز  شوخ 

شاب نامداش  وت  ارم  تشک  مغ  **** شاب ناما  رد  وت  مرذگ  یم  نم 

مدرز باتفآ  دش  کیدزن  **** مدرگ باتفآ  رب  داتفا 

ناهرسپ يا  دمآ  بل  هب  مناج  **** ناهرحس يا  دمآ  بش  هب  مزور 

بایرد هتفرن  ردپ  ناج  ات  **** باتشب ایب و  ردپ  ناج  يا 

ياج نک  مرگ  شیوخ  هناخ  رد  **** ياپ زا  میآرد  نم  هک  شیپ  ناز 

کنیا مداتفوا  هگچوک  رد  **** کنیا مداد  لیحر  زاوآ 

مشاب هدنامن  نم  وت و  ییآ  **** مشاب هدنار  چوک  هب  هک  مسرت 

یلان تخس  قارف و  یلان ز  **** یلام هب  نم  كاخ  رس  رب  رس 

دشاب دوس  هچ  ارم  دود  ناز  **** دشاب دود  وچ  تسفن  دوخ  رگ 

دزورف نم  تخب  هرهچ  یک  **** دزوسب ناهج  تمغ  بات  رو 

دنپ نآ  رب  دهن  لد  هک  تساوخ  یم  **** دنزرف دونش  ردپ  دنپ  نوچ 

دبیرف ردپ  دشک و  رد  اپ  **** دبیکش یکباچ  هب  ود  يزور 

دیلام هبوت  شوگ  دمآ و  قشع  **** دیلاگس سم  قشع  هبوت  نوچ 

میاشگ هرگ  وت  هشیدنا  **** میازف ناج  وت  سفن  يا  تفگ 

مشوگ تیگدنب  هقلح  رد  **** مشوه وت  تحیصن  يالوم 

تسیزور گنت  نم ز  ندینشن  **** تسیزورف ناج  غارچ  وت  دنپ 

مناوت یمن  منک  هک  مشوک  **** مناد تسا  یندرک  وت  نامرف 
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يدنخ هچ  نم  راک  هکس  رب  **** يدنب هکس  هچ  درخ  نم ز  رب 

دزرین يا  هبح  همه  ملاع  **** دزرو قشع  هک  نم  رطاخ  رد 

تسا دای  میا  هدینش  چیه  زک  **** تسا داد  داب  هب  نانچ  هن  متخب 

دای رب  دنامن  میشمرف  زج  **** داب رب  تفر  دوب  هک  دای  ره 

شومارف دوب  ینخس  دوخ  ناک  **** شود يا  هدروخ  هچ  وگم  زورما 

منادن ینک  یم  هچ  هک  یسرپ  **** منامز نیا  رد  دور  هچنآز  رگ 

تمان تسیچ  هک  مین  هاگاو  **** تمالغ نم  وت  يردپ  مناد 

تفر نم  داهن  زا  نم  دای  دوخ  **** تفر نم  دای  ردپ ز  هن  اهنت 

مقوشعم و **** ممان هچ  نم  هک  مطلغ  مدوخ  رد 
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ممادک مقشاع 

تخوس نم  دوجو  نم  یمرگلد  **** تخورفا یمرگ  ملد ز  قرب  نوچ 

یئابا ره  ما ز  هدش  عناق  **** یئایگ هچیرک و  هب  نم  نوچ 

نان زا  بآ و  زا  تشگ  هتخادرپ  **** نارود يایساک  مرادنپ 

مدرم نایم  دیزن  یشحو  **** مگ ما  هتشگ  شیوخ  تشحو  رد 

دریذپ نایشحو  تداع  مه  **** دریگ سنا  هک  یسک  شحو  اب 

هدیرب مکش  زا  موش  رگ  هب  **** هدیزگ سگم  هزبرخ  نوچ 

درد دسر  ناتسوب  هلمج  رد  **** درگ نیا  دیآرب  نم  هک ز  مسرت 

دنشوخن ار  شوجب  نوخ  ات  **** دنشوپ لفط  ار ز  هلباک  هب 

میاج تشگ  بارخ  هک  هب  نآ  **** میار تسا  یبارخ  هب  لیام 

یهار كاخ  تفا  مدع  رد  وگ  **** یهایگ تعرزم  ریگ ز  مک 

يدنارن يا  هفطن  هک  رادنپ  **** يدناوخ هچنآ  زا  ریگم  فرح  کی 

تسم یقشاع  درم  هک  رادنپ  **** تسد هنب  وا  رب  نکب و  يروگ 

تساخرب حالص  ملق  يو  زک  **** تساوخرد حالص  ناوتن  سکناز 

تسشیوخ لیحر  رد  هدش  مگ  نیو  **** تسشیپ لیحر  هر  هک  یتفگ 

دوب نم  نآ  منادن  وت  نآ  **** دوب نم  نازخ  وت  تلحر  ات 

دزیخ هچ  يا  هدرم  هدرم ز  نم  **** دزیر کشا  هدنز  وت  گرم  رب 

ار نونجم  ردپ  ندرک  عادو  شخب 31 - 

تسا دنب  رهش  قشع  ملاع  رد  **** تسا دنمدرد  هک  ردپ  دید  نوچ 

دوب هرگ  زا  رپ  بت  هتشر  ناک  **** دوبهب دیما  وزا  تشادرب 
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نم رسفا  مه  نم و  لغ  مه  **** نم روخرگج  رگج و  يا  تفگ 

مدرک عادو  ارت  ار و  دوخ  **** مدرک عامس  وت  يدیمون 

يرگب راز  ازس و  هب  يرگب  **** يرگب راک  ردپ ز  داتفا 

زیر مخر  رب  کشرس  یبآ ز  **** زیخرب تسد و  رآ  مندرگ  رد 

باوخ درب  مشوخ  رفس  دهم  رد  **** بآ نادب  منک  رفس  لسغ  ات 

تسا لیم  همرس  ياج  هب  هدید  رد  **** تسا لیحر  مد  نیسپزاب  نیا 

تسا زارد  هر  هک  منک  هشوت  ات  **** تسا زان  ياج  هن  مریگ  رب  رد 

مداتفوا رگید  ملاع  رد  **** مداهن رب  تخر  ملاع  نیز 

وت مغ  مروخ  یم  مریم و  یم  **** وت ملاع  مین ز  رود  مه 

ینیبن مرگید  هک  دوردب  **** ینینزان هدید  وچ  هکنیا  اب 

دوردب
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متسشن ناگتفر  یتشک  رد  **** متسب هار  تخر  هک 

مداتفوا تمایق  ضبق  رد  **** مداهن رب  راب  هک  دوردب 

تفر ناوراک  میدش و  رید  ام  **** تفر نایم  زا  یشیوخ  هک  دوردب 

مدرگ زاب  هک  نانچ  هن  متفر  **** مدرک چوک  مزع  هک  دوردب 

تشگ سپ  زاب  درک و  شدوردب  **** تشذگب دورد  نیا  رس  زا  نوچ 

رود دوش  ناج  هکنادب  کیدزن  **** روجنر شیوخ  يارس  هب  دمآ 

یناگدنز هصغ  هب  درک  یم  **** یناوتان يور  ود ز  يزور 

تخاس وا  راک  راک  هتخاسان  **** تخات نورب  نیمک  زا  لجا  هگان 

مارآ تفای  قدص  دعقم  رد  **** ماد زا  دش  نورب  یکلف  غرم 

تسویپ كاخ  بیشن  هب  یکاخ  **** تسد دز  شرع  بانط  هب  یشرع 

ریس رد  هام  وچ  دوب  هدوسان  **** رید نیا  رد  وک  تسیسک  هدوسآ 

دریمب دیازب و  قرب  نوچ  **** دریگن اقب  مغ  هناخ  رد 

یجنرن ات  شابم  هدوسآ  **** یجنپس ملاع  لزنم  رد 

تسمارح وا  رب  یلد  هدوسآ  **** تسماقم شهد  نیا  رد  هک  سکنآ 

درم نآ  رد  نیا  هن  نیا  رد  درم  نآ  **** درب ناج  راصح  نیزک  درم  نآ 

ترورض وت  كاله  دنب  رد  **** تروص هتشرف  ناهج  تسیوید 

زین رگج  نآ  تست  يولهپ  زو  **** زیچ رگج  زج  تسین  شساک  رد 

تسا غیت  شایگ  کمن و  شباک  **** تسا غیرد  نمچ  نیا  رد  وت  ورس 

ندروخ هنایزات  ندیزات و  **** ندروخ هنامز  مغ  دنچ  ات 

تسنیا مغ  یملاع  مغ  رد  وت  **** تسنیا ملاع  هک  روخ  شوخ  ملاع 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 656 

http://www.ghaemiyeh.com


كاخ دروخ  دنک  اهر  جنگ  وک  **** كالاچ درم  هن  دوب  رام  نآ 

يزور كاخ  شابم  رام  نوچ  **** يزورفناهج لگ  هک  روخشوخ 

چیه نامم  وگ  دنامن  رمع  نوچ  **** چیپ رد  رمع  هب  ضرغ  تسا  رمع 

تسا یتشک  رازه  نکش  رگنل  **** تسا یتشز  بوخ و  حالص  هچرا  میس 

گنس ایسآ  وچ  هدب  ناتسب و  **** گنچ رد  رادم  ناتسم  هچ  نوچ 

دابآ دش  ناهج  دتس  داد و  زک  **** داد تدیایب  یناتسب  نوچ 

دوبن جارخ  یناریو  رب  **** دوبن جاب  تسین  تراب  نوچ 

دندنام هک  ات  هدیرج  هب  رگنب  **** دندنار وت  اب  هبینج  هک  ناناز 

ناهج دندنام  **** ناتسرپ نید  نایک و  دنتفر 
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ناتسد ریز  هب 

دننایک رگن  نایک  ياج  رب  **** دننایک نآ  نایک و  موق  نیا 

يدرم کین  قیرط  هب  الا  **** يدرگن نارس  نآ  هیاپ  مه 

شیپ ارف  ار  کین  دیآ  کین  **** شیدنیب يدب  زا  نک و  یکین 

درک دوخ  ياج  هب  نیقی  هب  دب  ناک  **** درک دب  هک  ره  درکن  وت  اب  دب 

زاب دنکرب  يور  وت  هب  هچ  زک  **** زادنا رد  هچ  هب  نکب و  یکین 

تسیئادص شملاع  دبنگ  رد  **** تسیئاون رد  هک  يدب  کین و  ره 

دیوگ زاب  دینش  هچنآ  هوک  **** دیوگ زار  هک  یسک  هوک  اب 

ردپ گرم  زا  نونجم  یهاگآ  شخب 32 - 

ریجخن هب  ییراکش  تفر  یم  **** ریگبش تقو  هب  اضق  يزور ز 

نونکم رد  جات  رس  رب  نوچ  **** نونجم دوب  هتسشن  دجن  رب 

ریشمش وچ  نابز  وا  رد  داشگب  **** ریش رذگ  رب  دید  وچ  دایص 

نارای تیب و  لها  زا  رود  ياک  **** ناراوکوس وچ  ارو  دیسرپ 

تسه یسک  ارت  یلیل  زج  ای  **** تسه یسپ  وت  شیپ  هک ز  غراف 

تداب مرش  هک  یسک  مرش  یب  **** تدایب ردپ  زن  ردام و  زن 

رس يروارب  یفلخان  زک  **** رتهب كاخ  هب  یفلخ  وت  نوچ 

یناوج زا  يدیبلط  يرود  **** یناگدنز هب  ردپ  مریگ ز 

دای شیرآ  هکنآزا  مک  رخآ  **** داب اقب  ارت  ردپ  درم  نوچ 

یناشن شمحرت  يراو ز  **** ینامز شترایز  هب  ییآ 

یهاوخب وا  ناور  يرذع ز  **** یهانپ شتبرت  شزوپ  رد 
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گنچ نوچ  تسار  دیمخ  دیلان و  **** گنهآ جک  نآ  ياون  نونجم ز 

دز نیبج  رب  هچناپط  رایسب  **** دز نیمز  رب  غیرد  ار ز  دوخ 

یلاح دیود  ردپ  روگات  **** یلاخ تشگ  ارق  مارآ و  ز 

دید رگج  رد  هتسکش  ساملا  **** دید ردپ  تبرت  هشوش  نوچ 

شوغآ رد  رگج  نوچ  شتفرگب  **** شوه یب  داتفوا  شتبرت  رب 

شکاخ هدید  بآ  هب  درک  رت  **** شکاپ ناور  یتسود  زا 

رس رب  كاخ  درد  درک ز  هگ  **** رب رد  تفرگ  ارو  كاخ  هگ 

دمآ بت  ار  هنابش  رامیب  **** دمآ بش  ار  زور  ینادنز 

دوب مغ  ریسا  تسخن  ماگ  زک  **** دوب متسرد  هلاس  همه  دوخ  وا 

میتی نوچ  دشاب  نوچ  **** ددرگ میب  ریسا  هک  سکنآ 
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ددرگ

يریسا یمیتی و  لذ  اب  **** يریگتسد هدش ز  دیمون 

یناشن نیشن  مه  تسج ز  یم  **** ینامز نیمز  نارب  دیطلغ 

تفات یمن  نانع  ندروخ  مغ  زا  **** تفای یمن  ار  شیوخ  روخ  مغ  نوچ 

تخیمآرب نوخ  هب  نیمز  مادناک  **** تخیر نوخ  کشرس  هژم  نادنچ ز 

یئامن یمن  رسپ  هب  رسفاک  **** یئاجک ردپ  يا  ردپ  يا  تفگ 

میوگ هک  اب  وت  مغ  رامیت  **** میوج تاجک  نم  روخ  مغ  يا 

يدیشکرد كاخ  هب  يور  ناز  **** يدید حالص  يرسپ  یب  وت 

مدومزآ هک  نونک  تسخلت  **** مدوب هدیدن  يردپ  یب  نم 

شیوخ هدرک  ملجخ ز  دوخ  نم  **** شیب نکم  میرود  تفوک  رس 

مدای وت  تحیصن  دیاک ز  **** مداهن زا  دیآرب  دایرف 

یماگل دب  هب  وت  نسوت  نم  **** یمارخ شکب  نم  ضیار  وت 

رد رب  هقلح  وچ  وت  رود ز  نم  **** رز هقلح  وچ  ارم  شوگ  وت 

یمرگ وت  زا  يدرس  همه  نم  زا  **** یمرن وت  یتشرد و  هدرک  نم 

دروان هتفرگ  ناهج  درگ  نم  **** درد دص  هب  نم  ناج  مغ  رد  وت 

هتفگ باوخ  كرت  هب  هتفر  نم  **** هتفر درگ  نم ز  رتسب  وت 

هداتفوا یگنس  رس  رب  نم  **** هداهن نم  طاشن  مزب  وت 

هدروخن رب  تخرد و  هتشک  نم  **** هدرکن رثا  اعد و  هتفگ  وت 

مغ زا  مرآرب  ناج  مرآ و  دای  **** مدرم هب  ارت  یتسود  ناج 

مشاب ود  ره  دوبک  روک و  ات  **** مشاپ لین  هدید  هماج ز  رب 
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مدرد رازه  اب  هن  درد  کی  **** مدرک هچنآ  زا  هآ  ردپ  يا  هآ 

ياو ینک  یمن  ملح  هب  را  ياو  **** ياج رب  هن  ردپ  يا  تمدرزآ 

داریگم ام  هانگ  هب  ار  ام  **** داریگم ام  هار  وت  رازآ 

نم هراچ  تست  يدونشوخ  **** نم هراتس  هد  رون  يا 

دونشوخ هدنب  يوشن ز  وت  رگ  **** ذوخأم يادخ  مدنک  مسرت 

ریت ینز  رگج  نیدب  هاگناو  **** ریدقت هب  ینم  رگج  یتفگ 

مبابک نکم  ناکمن  یب  نوچ  **** مبانم ماوت  رگج  نم  رگ 

یئارچ نیمز  رگج  رد  وت  **** یئاشگ نوخ  هب  ترگج  ناسنیز 

زوس رگج  یهز  مرگج  یناوخ  **** زور نیدب  يروخ  مرگج  نوخ 

شتاک **** داتفا روخ  رگج  ترگج  نم  اب 
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داتفا رد  رگج  نینچ  هب 

راتفرگ دوخ  هانگ  هب  متشگ  **** راک هنگ  مدش  وت  قح  رد  رگ 

مدروخ لامشوگ  وت  مخز  زا  **** مدرکن رد  شوگ  هب  دنپ  رگ 

درک یم  هایس  یبش  هب  يزور  **** درک یم  هآ  غیرد و  هنوگنیز 

دوساین ندز  لهد  شا ز  هلان  **** دومنن هایس  ملع  بش  ات 

دروآرب ملع  قفش  هوک  زو  **** دروآرب مد  حبص  فتاه  نوچ 

رز ار  كاخ  شیوخ  مد  زا  درک  **** رگایمیک حبص  يریسکا 

كانمغ تفر  دجن  هتشپ  رب  **** كاخ نآ  يور  ناور ز  كاخ  نآ 

يراوکوس قیرط  هب  اما  **** يراب کشرس  نامه  درک  یم 

یتخس رازه  دص  هب  تسیز  یم  **** یتخب روش  هب  یسفن  دز  یم 

يزور هب  یبش  یبش  هب  يزور  **** يزورفلد رهب  درب ز  یم 

عابس شوحو و  اب  نونجم  سنا  شخب 33 - 

زاب دنک  نینچ  ربخ  هصق  نیز  **** زادرپ هناسف  ربخ  بحاص 

نیلافس هچارس  ناحیر  **** نیلاب هوک  طاسب  تشد  ناک 

تخات یم  تشد  هوک و  هب  هراوآ  **** تخادرپ زاب  وچ  ردپ  كوس  زا 

تشذگب رای  راید  كاخ  رب  **** تشد نآ  هاگ  هدیرط  يزور ز 

هتشون مه  هب  نونجم  یلیل  **** هتشرس افو  ملق  زا  دید 

دیشارت ار  قیفر  دنام و  دوخ  **** دیشارخ قرو  نآ  دز و  نخان 

تسیاجب یکی  مقر  ود  ره  زک  **** تسیار هچ  هاگراظن  دنتفگ 

دتفا سب  یکی  مقر  ود  ام  زک  **** دتفا سپ  را  هب  یمقر  اتفگ 
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دوارت نورب  وا  زا  هقوشعم  **** دراکب یسک  ار  قشاع  نوچ 

هناشن رب  وت  هدش و  مک  وا  **** هنایم رد  تسارچ  دنتفگ 

تسوپ وا  دشاب  زغم  هدش  لد  نیاک  **** تسوکین هن  نم  شیپ  هب  هک  اتفگ 

مشاب تسوپ  زغم  رس  رب  ای  **** مشاب تسود  باقن  هک  هب  نم 

هار یب  هار و  تفر  هعبار  نوچ  **** هاگرذگ نآ  زا  تشذگ  تفگ و  نیا 

یبیبط ار  جالع  تسج  یم  **** یبیسن ناقشاع  وچ  دناوخ  یم 

هتسر قلخ  يوخ  هنعط و  زو  **** هتسسگ نسر  هدش و  یشحو 

ارضخ ياهتابن  خیب  اب  **** ارحص نایشحو  وچ  هدرک  وخ 

مارآ هرامه  شدد  ماد و  اب  **** ماد هطیح  هن  دد و  يوخ  هن 

یشات هجاوخ  نزوگ  ریش و  زا  **** یشاب رود  ظفح  هب  هدروآ 

رد دوب  هک  شحو  ره 
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ناباتش هدش  وا  تمدخ  رد  **** نابایب

هار رب  هدیشک  یهاگرگشل  **** هابور گرگ و  نزوگ و  ریش و  زا 

نامیلس نوچ  هاش  همه  رب  وا  **** نامرف هدنب  هتشگ  همه  ناشیا 

شناوختسا سکرک  هیاس  رد  **** شنابیاس باقع  رپ  زا 

هدیرب يدد  نادد  يوخ  زک  **** هدیسر یتیاغ  هب  شیهاش 

روگ زا  هجنپ  ریش  هتشادرب  **** روز ار  گرگ  شیم  هداتفا ز 

هدروخ ریش  ریش  هرب  وهآ  **** هدرک حلص  شوگرخ  اب  گس 

هتفرگ فص  شیپ  سپ و  ناشیاو  **** هتفرگ فک  هب  ناج  دش  یم  وا 

یتفرب نیمز  مد  هب  هابور  **** یتفخ هک  یهگ  شهگباوخ  زا 

يدیشک رد  رانک  هب  شیاپ  **** يدیود يزمغم  هب  وهآ 

يداهن رس  نزوگ  نار  رب  **** يداد هیکت  روگ  ندرگ  رب 

ریشمش هدیشک  نارادناج  نوچ  **** ریش وا  نیرس  رب  هدز  وناز 

يراپس ناج  هب  كزی  هب  هتفر  **** يراد قاتی  تهج  زا  گرگ 

هداتفوا یگنلپ  يوخ  زا  **** هداز شحو  گنلپ  هدنرد 

ياپ رب  هدیشک  فص  هس  ود  شدرگ  **** يامیپ تشد  نایگ  وای  نیز 

هتسشن نادد  هگبلق  رد  **** هتسب حانج  ناکلم  نوچ  وا 

راک سک  تشادن  وا  تبحص  اب  **** راوخنوخ ناگدنرد  میب  زا 

دندیرد ناگدنرد  شیلاح  **** دندیدن وا  ياضر  هک  ارنآ 

ندیرد یتشادن  هرهز  سک  **** ندید هب  وا  يدناوخب  هک  ارنآو 

شیپ دشن  سک  يروتسد  یب  **** شیوخ زا  هچ  انشآ  هچ ز  وا 
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نانابش هلگ  اب  وچ  تفر  یم  **** نانار هدیرج  نآ  بکوم  رد 

تسر ناوت  یم  شحو  هب  شحو  زک  **** تسد مه  هتشگ  شحو  وچ  شحو  اب 

شباکر رد  شحو  نتفر  زو  **** شباسح زا  بجعت  هب  مدرم 

دوساین دزن  وا  رب  هدید  ات  **** دوب يا  هدیسر  سوه  هک  اجره 

یهاگرارق وا  رب  يدرک  **** یهار يرفاسم ز  زور  ره 

دیاشگ وا  زا  رذن  هزور  ات  **** دیاش هک  شروخ  نازا  يدروآ 

ناریلد هلمج  نک  لد  دب  **** ناریش مرچ  نیشن  مرح  ناو 

يدرک هلاوح  نداد  هب  یقاب  **** يدروخ هلاون  نآ  زا  هرذ  کی 

يزور تارب  نادد  هب  يداد  **** يزومت یعیبر و  هک  سب  زا 

شدرمش نتشیوخ  هد  يزور  **** شدرک هدجس  دیدب  هک  دد  ره 

دوخ يزور  بسک  یپ  زا  دوب  **** دد ندیود  وا  نماریپ 

ار قلخ  همه  ناسحا 
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دزاس هدنب  هب  ار  نادازآ  **** دزاون

یسولپاچ هب  دوش  هبرگ  گس  **** یسوجم دنک  اخس  وچ  گس  اب 

يرادجات ورم  هب  تسا  دوب  **** يراب هک  ما  هدینش  هصق  رد 

دنب رد  وید  وچ  شف و  هناوید  **** دنچ یگس  یتشاد  هلسلس  رد 

يزاگ هب  يرتشا  رس  هدرب  **** يزارگ تبالص  هب  کی  ره 

راوخنوخ ناگس  نادب  شیداد  **** رازآ رب  یسک  زا  يدش  نوچ  هش 

دوب نامه  شندروخ  ندروآ و  **** دوب ناما  یب  هاش  هک ز  سکره 

یناد مامت  يرنه  ره  رد  **** یناوج هش  يامدن  زا  دوب 

زور یکی  ودب  دوش  هناگیب  **** زوس انشآ  هاش  هک  دیسرت 

دیامزآ شناگس  شین  رد  **** دیامن گس  هب  ارو  يوهآ 

یشیوخ تفرگ  نانابگس  اب  **** یشیپ تفرب  ناگس  میب  زا 

يدنکف ناگس  نآ  حرطم  رد  **** يدنفسوگ يدش و  زور  ره 

ناسآ دش  ودب  يراوشد  ناک  **** ناس نادب  ناشتخاونب  نادنچ 

شیار عیطم  ناگس  دنتشگ  **** شیاپ ریز  تسد  تنم  زا 

یکاخ ناوج  نآ  رد  دید  هش  **** یکانمشخ قیرط  هب  يزور 

هار زا  شدنرب  ناگس  شیپ  ات  **** هاگرد نالد  گس  هب  دومرف 

دندوبر شک  ربت  هب  گس  نوچ  **** دندومن یگس  ناشنم  گس  ناو 

دنداتسیا دندش و  رود  دوخ  **** دنداد شناگس  نادب  دنتسب و 

گنهآ يو  رب  تسخن  دندرک  **** گنچ نینهآ  ناگس  ریش  نآو 

شدنتخاون نانک  هبال  مد  **** شدنتخانش دوخ  معنم  نوچ 
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دنتسشن اهتسد  رس  رب  رس  **** دنتسب دنب  تسد  همه  شدرگ 

زورنابش یکی  نیا  رب  تفر  ات  **** زوسلد هیاد  وچ  وا  رب  دندوب 

دودنارز دش  هایس  روفیس  **** دومنب يور  دیپس  زور  نوچ 

نامیدن اب  تفگ  دش و  نیگمغ  **** نامیشپ دوخ  راک  هاش ز  دش 

شوگرخ باوخ  تنیا  گس  هب  مداد  **** شود ار  هانگ  یب  يوهآ  ناک 

دندروخ هنوگچ  ارو  مادنا  **** دندرک هچ  ناگس  نآ  هک  دینیب 

هاشیاک تفگ  هاش و  رب  دمآ  **** هاگآ دش  نخس  نیا  زا  وچ  نابگس 

تسا هتشرس  شتمارک  دزیاک ز  **** تسا هتشرف  یمدآ  هن  صخش  نیا 

رود زا  ینیب  يادخ  عنص  ات  **** رون نآ  رد  نیبب  ایب  زیخرب و 

هتسب رهم  هب  ناگس  نادند  **** هتسشن ناگس  نهد  رد  وا 

وا رب  هدرزان  **** يور اهدژا  ناگس  گرگ  ناز 
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يوم رس  یکی 

دنبایب رگم  ار  هدش  مگ  نآ  **** دنباتش ات  باتش  درک  هش 

شهاش ردص  هب  ناگس  کلس  زا  **** شهار نالکوم  دندرب 

درزاین ناگس  نازک  دوب  نوچ  **** درمناوج ناک  تفگش  دنام  هش 

تساوخ وزا  مشچ  بآ  هب  رذع  دص  **** تساخرب ياپ  هب  نایرگ  نایرگ 

ياج رب  دنام  وت  سفن  کی  نیاک  **** يامنب دوب  هچ  ببس  هک  اتفگ 

دنچ يا  هلاون  ناگس  هب  مداد  **** دنب نیزا  شیپ  هکنآ  ببس  اتفگ 

دندرک رهم  هب  دوخ  بل  نم  اب  **** دندروخ هک  يا  هلاون  هب  ناشیا 

مدروخ وت  زا  هک  يرب  دوب  نیا  **** مدرک وت  یمالغ  لاس  هد 

راوخ انشآ  گس  دنب  هک  دب  نیا  و  **** رازآ کی  زا  مناگس  هب  يداد 

هن ارت  تمرح و  قح  ار  گس  **** هنانشآ وت  دش و  تسود  گس 

یناج هب  افو  دنکن  سکان  **** یناوختسا هب  دنک  حلص  گس 

يراگتسر تسا  یمدرم  زک  **** يراک تفگش  نآ  هش  دید  نوچ 

یتسرپ گس  یگس و  تشاذگب  **** یتسم رامخ  زا  دش  رایشه 

تسناج راصح  شهد  ناسحاک و  **** تسنآ تیاکح  نیا  زا  مدوصقم 

دابآ يراصح  دوخ  یپ  زا  درک  **** داد شروخ  نادد  نادب  هک  نونجم 

دندوب راصح  وا  نماریپ  **** دندوب راک  حالس  هک  ناشیا 

یلاخ دوبن  وا  زا  بکوم  نآ  **** یلاح تسشن  رگ  تساخ و  رگ 

دروخ تدیابن  ناهج  بانوخ  **** درک وا  هک  ینک  نآ  رگ  زین  وت 

تسمالغ ارت  دروخ  وت  زا  نوچ  **** تسمان هفیلخ  رگ  وت  ناوخمه 
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یلاعت يادخ  هاگرد  هب  نونجم  ندرک  شیاین  شخب 34 - 

نشلگ زبس  وچ  کلف  هزات  ور  **** نشور زور  وچ  یبش  هدنشخر 

لیامش ار  خرچ  هدش  نیرز  **** لیامح رز  ياه  هلسرم  زا 

یبوک ياپ  هب  قفا  عطن  رب  **** یبوخ دنب  تسد  هب  هرایس 

هدناوخ رود  الو ز  لوحال  **** هدنار هبرح  باهش  وید  رب 

رونم نیمز  هم  رهوگ  زو  **** ربنعم اوه  بش  هفان  زا 

قافآ هدرک  رطع  رویز و  رپ  **** قاط شش  خرچ  هفان  رهوگ و  ناز 

هتفرگ رس  ییگدنبیز ز  **** هتفرگ رگد  تفص  مجنا 

گنروا کی  رد  رهپس  هدومنب  **** گنهآ بش  هراتس  هنوگ  دص 

يراصح ار  بطق  زد  نییور  **** يراوس کلف  زا  کلف  هدرک 

هبینج كزی  هب  دقرف 
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هدناسر طش  حانج  هب  یتشک  **** هدنار

قریب هدیشک  رز  قجنس  رب  **** قرزا درز و  ریرح  نیورپ ز 

هدینت بصق  زا  يا  هیاریپ  **** هدیشک رز  دنرپ  درگ  هم 

هام رس  رب  داتف  هرهم  کی  **** هاش ههورگ  نامک  یتفگ ز 

شنامسآ رب  دز  هک  تسیریت  **** شنامک زا  دراطع  لکش  ای 

دوب وا  نیبج  يوخ  وچ  وخ  شوخ  **** دوب وا  نیز  ماتس  هک  هرهز 

زور رد  هنهرب  بش  هب  هدیشوپ  **** زوسناهج وا  غیت  وچ  دیشروخ 

لیم دشک  ار  شودع  مشچ  ات  **** لیجعت مرگ  هنیک  هب  خیرم 

تشاد نیتسآ  رد  ناهج  لابقاک  **** تشاد نیگن  وا  رهم  هب  سیجرب 

زیت دنک  وا  غیت  نهآ  ات  **** زیوآ هقالع  ینسم  ناویک 

شلامج یب  دابم  قافآ  **** شلالج دوب  نینچ  هک  یهاش 

یماظن يا  کناش  مظعا  ام  **** یمان ویدخ  نیا  تمدخ  رد 

لزالز رد  رهپس  هداتفا  **** لزانم زا  جورب و  لکش  زا 

هدنکف یهز  کلف  بیج  رب  **** هدنخ لاله  زا  لمح  سکع 

ایرث زا  رد  ولگ  هب  رهوگ  **** ایرد واگ  وچ  یکلف  واگ 

هتسشن يرکیپ  ود  تخت  رب  **** هتسب هیورد  رمک  ازوج 

شوگ رد  شوگ  هتسشن  هعنهاب  **** شوپ بصق  بعاوک  وچ  هعقه 

یعابس نخان  هتخادنا  **** یعارذ لگنچ  هب  گنچرخ 

ناشفارز رگد  یفرط  هفرط  **** ناشفا رهوگ  راثن  هب  هرثن 

شیپ رد  غارچ  دص  هتخورفا  **** شیوخ تهبج  عورف  ههبج ز 
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نازوس دوع  دوع  شتآ  نوچ  **** نازورف دسا  زا  دسالا  بلق 

فرص هناد  درکن  هفرص  یب  **** فرط نآ  رد  هلبنس  خر  ارذع 

نامیتی هساک  هب  هصرق  هس  **** نامیرک نوچ  رفغ  هتخیگنا 

انابز اب  هنابز  هداشگب  **** اناد درم  نابز  وچ  نازیم 

ریش رب  هدنار  شیوخ  گس  يزات  **** ریشمش چیه  كامس  اوع ز 

هداد جارخ  نامک  هب  برقع  **** هداد جات  بلق  هب  لیلکا 

میاق هدرک  تسد  هس  ود  هدلب  **** میاعن دراو  رداص و  اب 

هدینش يزبرس  هناسفاک  **** هدیرب زب  وچ  دوخ  رس  يدج 

هتفرگ نانع  ار  هیبخا  دعس  **** هتفرگ ناهد  رطخ  حباذ ز 

دومنب تسد  ود  ارچ  حبص  رد  **** دوب یمعلب  ياعد  هنرا  علب 

یبآ رپ  نهد  زا  بل  شوماخ  **** یباتفآ ياه  هلک  زا  ولد 

رخؤم نآ  مدقم  تسه  نیاک  **** رز زا  شریز  تیب  ود  هتشونب 

اشر نوتاخ 
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يرامع رد  توحلا  نطب  اب  **** يراد هقان  ز 

بکار هتشگ  جورب  مارجا  **** بکاوک لزنم  هر  هش  رب 

یئاپ راهچ  زا  لمحلا  نطب  **** یئاوه هیاپ  هس  هب  هتسب 

يدنلب نارسفا  مهز  هدرب  **** يدنمروز تسد  هب  قویع 

رازفا هدناشف  کلف  گید  رد  **** رادرک هیاپگید  بکوک  ناو 

هداتسیا عقاو  هدش  ریاط  **** هداشگ رپ  هدنرپ  نیرسن 

یناشف نیتسآ  هب  رعش  یب  **** ینامی تقایس  هب  يرعش 

هدنک غاز  مشچ  ود  هضوبقم  **** هدنز غارچ  کی  هب  هطوسبم 

ریش هدالق  رب  هتخادنا  **** ریشمش گنر  هرجم  فایس 

درک یم  هولج  بونج  قرف  رب  **** رف هراتس  ناور  درف  نوچ 

عبار ریز  هب  بجع  هچ  ثلاث  **** عباوت رب  ریرس  هتسشنب 

لزعا هاگ  هدوب  حمار  هگ  **** لسلسم اهکامس  عیقوت 

نانیب زیت  مشچ  يداقن  **** نانیشن مهز  اهس  درک  یم 

هاچ نب  زا  یهاچ  فسوی  نوچ  **** هاگرحس رد  گرگ  مد  نابات 

نادرگ شعن  تانب  راگرپ  **** نادرون کلف  نآ  نماریپ 

يراق شعن  دوب ز  رود  یک  **** يراوس رد  شعن  رب  يراق 

يزاب هقح  خرچ  هب  درک  یم  **** يزاس هراظن  رس  نونجم ز 

لوعم ار  تخب  وت  هب  يا  تفگ  **** لوا تشامگ  رظن  هرهز  رب 

زوریپ وت  زا  تلود  علاط  يا  **** زورفا بش  نشور  هرهز  يا 

نایوگ دورس  دصر  بحاص  **** نایوج طاشن  هلعشم  يا 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 672 

http://www.ghaemiyeh.com


ماج ره  قیحر  وت  هعرج  رد  **** ماک ره  دیلک  وت  فک  رد  يا 

يراگماک يارس  نوتاخ  **** يرادجات نیگن  رهم  يا 

نایاس رطع  ریبع  وت  قلخ  **** نایار فیطل  یتبیط  يا 

يراودیما رد  ياشگب  **** يراد هک  فطل  نازا  نک  یفطل 

تسنآ تقو  هک  ناسرب  یئوب  **** تسناج ياود  وا  هک  رای  ناز 

دمآرد رگد  رد  وا ز  اب  **** دمآرب قفا  زا  يرتشم  نوچ 

دعولا قداص  هدعو  همه  رد  يا  **** دعس هراتس  يا  يرتشم  ياک 

یئاشگ ناهج  وت  هکس  رد  **** یئازفناج وت  رظن  رد  يا 

تیالو ارت  رفظ  حتف و  رب  **** تیانع همان  یشنم  يا 

ملاع راک  حالص  هب  میاق  **** ملاع رارق  وت  هب  تسار  يا 

وت زا  يدنمروز  همه  ار  لد  **** وت زا  يدنلب  ارم  تخب  يا 

نک يا  هراچ  تسه  تراچ  رو  **** نک يا  هراظن  افو  هب  نم  رد 

نازیرگ دوخ  جوا  دنتسه ز  **** نازیخ راخب  نآ  هک  دید  نوچ 

هب دسرن  شراک  **** يزاب لایخ  نازک  تسناد 
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يزاس هراچ 

تسا زاین  یب  دوجو  هلمج  زا  **** تسا زاس  هراچ  هک  نآ  رد  دیلان 

مهانپ ارچ  یسک  وت  زج  رد  **** مهاگهانپ وت  رد  يا  تفگ 

تمان هلمج  مان  همان  رس  **** تمالغ يرتشم  هرهز و  يا 

دنناوخ هکنآ  زا  شیب  وت  ناسحاو  **** دنناد هکنآ  زا  شیب  وت  ملع  يا 

دوج رواد  دوجو و  ياراد  **** دوصقم هلمج  ياشگ  دنب  يا 

نادنمتسم راک  نک  وکین  **** نادنلب روآرب  راک  يا 

دنوادخ سک  وت  زج  هب  هن  ار  سک  **** دنب رد  ناگدنب  همه  ام  يا 

وت هدنب  وت  زجب  هک  ره  يا  **** وت هدنکف  کلف  تفه  يا 

یتسد ریز  هب  ارت  كولمم  **** یتسپ دنلب و  زا  تهج  شش  يا 

هدید وت  رد  وچ  هدش  هدید  یب  **** هدیسر وت  هب  يرصب  رگ  يا 

كاخ شرسرب  وت  اب  هن  هک  ره  ياو  **** كاپ شرهوگ  وت  گس  هک  ره  يا 

هتشگ بارخ  نم  هب  رگنب  **** هتشگ بآ  وت  زا  نم  كاخ  يا 

مبیصن یب  شیوخ  تمحر  زا  **** مبیرغ يزجاع  هک  راذگم 

یئانشور هب  نم  بش  دیاک  **** یئادخ تیانع  نک ز  نآ 

ددرگ هتسر  هناهب  متخ ز  هب  **** ددرگ هتسجخ  افو  هب  مزور 

تفخ ورف  نخس  نیا  نتفگ  رد  **** تفگ ورف  نخس  نیا  کی  هب  کی  نوچ 

شتخرد دش  جوا  رب  كاخ  زک  **** شتخب دومن  نانچ  باوخ  رد 

خاتسگ عبط  هب  وا  رب  یتفر  **** خاش رس  زا  يدیرپب  یغرم 

يدناشن وا  جات  كرات  رب  **** يدناشف ورف  نهد  رهوگ ز 
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دمآرب کلف  قفا  زا  حبص  **** دمآرد نوچ  باوخ  هدننیب ز 

یئوجرهم طاشن  درک  یم  **** یئور هزات  يور  حبص ز  نوچ 

هتفرگ رپ  غرم  وچ  غرم  ناز  **** هتفرگ رب  جازم  باوخ  ناز 

تسباوخ هب  ای  لایخ  هب  يداش  **** تسبای گنت  لصو  هک  قشع  رد 

نونجم هب  یلیل  همان  ندیسر  شخب 35 - 

زور نانچ  زا  یمشچ  همه  نشور  **** زورفا ملاع  زور  هچ  يزور و 

هدید حیسم  سفن  شداب  **** هدیمدرب تشهب  شحبص ز 

تساخرب تسار  تسد  هب  زور  نآ  **** تسار دوش  وزا  راک  هک  تخب  نآ 

هتشگ رید  هچرگ  هدمآ  تخب  **** هتشگ ریس  باتع  تلود ز 

هتشاک و لد  **** هدومزآ تقشم  نونجم 
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هدورد رگج 

هوبنا هتشگ  ماد  دد و  شدرگ  **** هوک رب  دوب  هتسشن  زور  نآ 

گنر ایتوت  تساخرب  يدرگ  **** گنس نآ  يوس  تشد  هرپ  زا 

يراوسهش هدومن  هراسخر  **** يرابغ نانچ  نآ  عقرب  زو 

رود زا  هدایپ  دش  دمآ و  شیپ  **** رون هراپ  صخش  هچ  یصخش و 

تسفیرش یمدرم  رهوگ  زو  **** تسفیرح وک  تخانش  وچ  نونجم 

تسپ نیمز  رب  دندش  هلمج  ات  **** تسد دز  عابس  نآ  بکوم  رب 

يزاونلد هب  نابز  داشگب  **** يزات راوس  نآ  رب  دمآ 

تسریخ هک  وگب  یک  وت  یک و  نم  **** تسریس هچ  نیا  ینامی  مجن  یک 

تسا زارد  نایشحو  هشیدنا  **** تسا زاونلد  هچرگ  وت  يامیس 

ما هدیزگ  اهدژا  هک  رام  هچ  **** ما هدید  رام  هک  نسر  مسرت ز 

يراخ دناشن  نانچ  هنیس  رد  **** يراکفازگ مرتشیپ  نیاز 

رامسم زونه  ملد  دیور ز  **** راخ نآ  نینهآ  كوان  زک 

يرازگ نخس  ینکن  رگ  هب  **** يراد عاتم  نآ  زا  مه  وت  رگ 

شیاپ ریز  داتف  هیاس  نوچ  **** شیار فطل  يرفس ز  درم 

ناماد هدیشک  نادد  ياپ  رب  **** نامان دنلب  فرش  يا  تفگ 

هداهن رس  ریش  وت  طخ  رب  **** هداد رهم  وت  لد  هب  وهآ 

یقیفر زا  یقیفر  هب  ینعی  **** یقیرط ره  مربخ ز  بحاص 

وت اب  هتفگن  سک  هک  هنوگناز  **** وت اب  هتفهن  ینخس  مراد 

میوپ شیوخ  هار  يوس  ینرو  **** میوگ تسنتفگ  تصخر  رگ 
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يراد هچ  ات  رایب  هک  اتفگ  **** يراودیما دینش  وچ  قشاع 

مار هدش  تنسوت  علاط  ياک  **** ماغیپ داد  رازگ  ماغیپ 

هام نوچ  هتسشن  یمنص  مدید  **** هاگنطو نالف  رذگ  رب  يد 

یباقن بصق  زا  يو  هام  رب  **** یباتفاک هام  هچ  یهام و 

رد یب  دلخ  غاب  وچ  هن  یغاب  **** رب یب  غاب  ورس  وچ  هن  يورس 

تفخ یم  بآ  شبآ  وچ  ظفل  رب  **** تفگ نخس  نوچ  هک  ینخس  نیریش 

شوگرخ باوخ  ریش  هب  داد  یم  **** شوهآ مشچ  هک  یمشچ  وهآ 

یمیم وچ  نهد  فلا  وچ  شدق  **** یمیج لکش  هب  شهیس  فلز 

ممان يامن  ناهج  ماج  دش  **** مماج فورح  اب  وچ  هک  ینعی 

بآ همشچ  رانک  هب  هتسر  **** باوخ زا  رپ  سگرن  ود  وچ  شمشچ 

قاط هب  يوربا 
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تفگ یم  قاط  هب  هدمآ و  تفج  **** تفج مهب  وا 

ندوس رطع  هب  یسفن  ناحیر  **** ندوبر لد  هب  یشنم  وداج 

تسر سفن  زا  دمآرب  هدید  زک  **** تسچ نانچ  نآ  میوگ  هچ  هصقلا 

یناوتان ناشن  هتفرذپ  **** ینابرهم يردق ز  اما 

هتفرگ ناشن  رهگ  شعزج ز  **** هتفرگ نامک  تفص  شریت 

شیناوغرا گنر  هدش  يریخ  **** شینارزیخ بیضق  هتشگ  ین 

دوب رکشین  کیلو  دوب  ین  **** دوب رز  هکلب  درز  هن  شیریخ 

هتسشن ناج  میب  يوش ز  اب  **** هتسب دیما  ناج  هب  تسود  رد 

تخیب یم  باتفآ  رب  باتهم  **** تخیر یم  بالگ  هژم  لگ ز  رب 

يزاین نارب  ملد  دوشخب  **** يزاس هحون  دومن  هک  سب  زا 

تسیک یپ  زا  تراز  ندیلان  **** تسیچ زا  تیرگ  یسک و  هچ  متفگ 

هدنکف کمن  مرگج  رب  یک  **** هدنخ رهز  هب  رکش  داشگب 

نونجم رازه  زا  مرت  نونجم  **** نونکا نکیلو  مدوب  یلیل 

هراب رازه  رت  هتفیش  نم  **** هراتس هیس  هتفیش  ناز 

تسا درم  تسنز  نم  وچ  هب  رخآ  **** تسا درد  هاگ  هناشن  هچرگ  وا 

كاب شدیاین  یسک  چیه  زک  **** كالاچ تسه  قشع  هویش  رد 

دهاوخ هک  دور  شمدق  اجنآ  **** دهاکن رد  هجنکش  هب  نم  نوچ 

مغ نیا  رد  یمد  منزن  سک  اب  **** مد کی  هک  مسکیب  نم  نیکسم 

یمانکین موش ز  هناگیب  **** یماخ يدوخ و  یب  هک ز  مسرت 

مشوپ کشخ  هایگ  هب  خزود  **** مشون هتفرگ  نهد  هب  يرهز 
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نابیقر مغ  رگد  يوس  زو  **** نابیرغ مغ  مفرط  کی  زا 

تسویپ هداتفوا  شکم  شک  رد  **** تسد يوق  هقالع  ود  نیز  نم 

مزیرگ ردپ  زا  هک  هرهز  هن  **** مزیتس رب  يوش  هب  هک  لد  هن 

زیرگب کبک  وچ  نغز  غاز و  نیز  **** زیخرب هک  دهد  ملد  قشع  هگ 

نیهاش تسارت  يوق  کبک  زک  **** نیشنب گنن  مان و  دیوگ  هگ 

نز دوب  مه  تسنز  وچ  رخآ  **** نکفا زرابم  دوب  هچرگ  نز 

تسا ریش  هچرگا  نز  دشاب  نز  **** تسا ریلد  نوخ  هب  دوخ  هک  ریگ  نز 

ندیشک مغ  هب  مداد  رد  نت  **** ندیرب ناوت  یمن  وچ  مغ  نیز 

تسنوچ تسا  نم  یب  هک  رای  ناک  **** تسنوخ ریز  هب  مرگج  نکیل 

هک قرو  نم  یب 
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دراذگ یم  هنوگچ  مایا  **** درامش یم 

تسهاقناخ مادک  هب  شا  هرفس  **** تسهار مادک  رفس  بحاص 

دنیشن یم  هک  ابو  هک  شرای  **** دنیزگ یم  هک  یتبحص  مه 

هار نیا  رد  هدب  يربخ  ار  ام  **** هاگآ رفاسم  نآ  زا  یتسه  رگ 

مدیدن اور  ندب  شوماخ  **** مدینش نخس  نیا  يو  نم ز  نوچ 

موم رب  رهم  وچ  شمدز  لد  رب  **** مولعم وت  زا  مدوب  هک  شقن  نآ 

هدیرب ناتسود  همه  زا  تسه  **** هدیمر دوخ  هتفیش ز  ناک 

شتسشن مه  نزوگ  تسا و  روگ  **** شتسد هب  وت  قشع  تسا ز  داب 

درک رت  هتسکش  شردپ  گرم  **** درد زا  شدوب  هتسکش  وت  قشع 

راک رد  راک  هداتف  هنوگنیز  **** راخ رب  راخ  زور  همه  دنیب 

دنار لیس  رازه  هدید  زو  **** دناوخ وت  تنحم  هصق  هگ 

زاوآ درآرب  هیس  گنس  زو  **** زاس دنک  ردپ  تیثرم  هگ 

تلاح بسح  ما ز  هتخوماک  **** تلالح دیاصق  هکناو ز 

هآ شلد  زا  دمآرب  هک  ناسناز  **** هام نآ  شیپ  تیب  هس  ود  مدناوخ 

درم وا  متفگ  هکنانچ  وت  زا  رود  **** درب ورف  رس  ياج و  هب  دیزرل 

دروآرب رگج  زا  رگید  یهآ  **** دروآرب رس  هک  یسفن  زا  دعب 

دای رد  هحون  هب  تردپ  زا  درک  **** دایرف ياه و  ياه  هب  تسیرگب 

دروخ یم  غیرد  نارب  تفگ و  یم  **** درد نینچ  رد  وت  یسک  یب  زو 

يراوتسا مدهع  هب  دومنب  **** يراز شورخ و  یسب  درک  نوچ 

هداتفوا متسه  هک  رادرب  **** هداز لالح  لد  كاپ  ياک 
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تهار مزع  هب  دوب  ریبدت  **** تهاگرارق نیا  زا  هک  يزور 

هاگرخ دومن  نم  هب  رود  زو  **** هار زا  نک  رذگ  نم  هگرخ  رب 

مراپس وت  هب  منک  بیترت  **** مراک باسح  زا  يا  همان  ات 

یناسر نم  رای  هب  همان  نیا  **** یناهن ات  داسر  تیرای 

تسار دوخ  هار  هب  مدش  زین  نم  **** تساخرب هریظح  نازا  تفگ و  نیا 

دوز وا  قاثو  رد  هب  متفر  **** دومرف هک  ناشن  نادب  زورید 

همان درپس  نم  هب  هدیشوپ  **** هماج هدرک  دوبک  شمدید 

همتخ باتکلا  مرک  ینعی  **** هدنا رهم  هداهن  همان  رب 

داد وا  تسد  هب  کبس  دیسوب و  **** داشگب دوب  هک  نانچ  همان  ناو 

ياخس وچ  نونجم 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 681 

http://www.ghaemiyeh.com


دیردب دوب  هچنآ  ره  همان  زج  **** دید ار  همان 

رابدص شیوخ  درگ  هب  تشگرب  **** راگرپ وچ  رس  داهن  ياپ  رب 

تسد رد  همان  تسد و  هتفر ز  وا  **** تسم دتفوا  هکنانچ  داتفا 

زاس ار  بیکش  دوخ  لد  زا  داد  **** زاب نتشیوخ  شوه  هب  وچ  دمآ 

دنویپ هدرک  همان  لوا  دوب  **** دنب ار  همان  داشگ  زاب  نوچ 

یهانپ درخ  ینک  هدنز  ناج  **** یهاشداپ مان  هب  همان  نیا 

نانابز یب  نابز  ياناد  **** نانادراک هلمج  رتاناد 

یهام غرم و  هلمج  هد  يزور  **** یهایس يدیپس و  ماسق 

مدرم هب  نیمز  هد  هیاریپ  **** مجنا هب  نامسآ  نک  نشور 

یلازیال هب  يدبا  یح  **** یلالجلاوذ هب  یلزا  درف 

داد ناوت  نوچ  هنیزخ  شیب  نیز  **** داد ناهج  روناج  هب  داد و  ناج 

ار ناهج  نیا  ود  ره  هب  تخورفاو  **** ارناج لقع  رون  هب  تسارآ 

هدنار قشع  ثیدح  هاگناو  **** هدناشف رهگ  یسب  هنوگ  نیز 

يدنمدرد هب  يا  هدز  مغ  زا  **** يدنرپ نوچ  تسه  هک  همان  نیاک 

هتسکش سفق  يا  وت  کیدزن  **** هتسب راصح  نمز  ینعی 

ینوچ دهم  تفه  يدهم  ياو  **** ینوچ دهع  میدق  رای  يا 

یئانشور هتفرگ  وت  زا  قشع  **** یئانشآ جنگ  نزاخ  يا 

گنس رد  قیقع  نوچ  هدش  نکاس  **** گنر ار  هوک  هداد  وت  نوخ  يا 

یهاگحبص عمش  هناورپ  **** یهایس رد  رضخ  همشچ  يا 

روگ سنوم  هدرک  هس  ود  يروگ  **** روش ناهج  رد  هداتف  وت  زا  يا 
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نم تمایق  هلفاق  مه  **** نم تمالم  هگمخز  يا 

شیوخ نمرخ  هب  رب  هدز  شتآو  **** شیوخ نت  رب  هدرکن  محر  يا 

هداتف وگتفگ  ضرعم  رد  **** هداهن نم  يافو  هب  لد  يا 

هدربن نم  يافو  رس ز  وت  **** هدرپس وت  يافو  هب  لد  نم 

يزاب قشع  هک  اب  وت  وت  اب  نم  **** يزاس هچ  يا  هنوگچ  ینوچ و 

وت زا  مقاط  هچرا  ماوت  تفج  **** وت زا  مقارف  رد  وت  تخب  نوچ 

تسا هتفخن  یبش  نم  رس  اب  رس  **** تسا تفج  هچرگ  هداهن  هتفج  ناو 

تسا دومزاین  شسک  ساملا  **** تسا دوسن  مرد  یلو  هدوس  نم 

تسا رهم  هب  رس  غاب  هچنغ  نوچ  **** تسا رهم  هب  رد  هک  مرهگ  جنگ 

يوش
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دراد يور  وچ  ماوت  يور  یب  **** دراد يوش  هوکش  هچرا 

تسد رد  کیلو  دوشن  ناحیر  **** تسه ینسوس  ناشن  ریس  رد 

ددرگ جنرت  دبلاک  مه  **** ددرگ جنک  رایخدرز  نوچ 

یئوب جنرت  دنکن  اما  **** یئوخ جنرت  زا  دنک  یشرت 

منایشآ مه  یئوت  وچ  دشاب  **** مناهج نیزک  یمتساوخ  یم 

تسیچ نم  هانگ  منم  هک  ناسنیز  **** تسیز ناوت  یمن  مه  هب  وت  اب  نوچ 

دیومب دب  ياضق  هب  رگ  هب  **** دیوجن وت  ياضر  هک  لد  نآ 

تسیناتسلگ وت  هرز  يراخ  **** تسیناهج نم  شیپ  وت  یئوم ز 

نم اب  رضخ  بآ  وچ  زاس  رد  **** نماد رضخ  ینمد ز  ارضخ 

رود زا  میاشگ  یم  وت  هب  یمشچ  **** رون زا  یباتفآ  وت  هام و  نم 

ندناوخ وت  رب  تساطخ  هک  یناد  **** ندنام زاب  هب  ممدق  رذع 

مدیرد نفک  نت  هدرم  رب  **** مدینش نوچ  وت  ردپ  گرم 

درم ارم  ردپ  نآ  متشادنپ  **** درخ ار  يور  هچناپت  هب  مدرک 

لین رد  هشفنب  نوچ  هدز  هماج  **** لیم ما  هدیشک  لگ  وچ  هدید  رد 

يراوکوس طرش  همه  مدرک  **** يرای یقفاوم و  وت ز  اب 

تسه همه  نآ  دیاب  هک  طرش  ره  **** تسد زا  دمان  هک  یندمآ  زج 

رود نامز  کی  تسین  وت  مناج ز  **** روجهم تسه  وت  زا  نت  هکنیز  رگ 

هار نیا  رد  دش  بیکش  هراچ  مه  **** هاگآ متسه  وت  لد  جنر  زا 

هنامز اب  تخاس  دیاب  یم  **** هناخ لیحر  نیا  رد  ود  يزور 

ددنخب ینمشد  هک  هیرگ  ناز  **** ددنبب رظن  رگا  هب  لقاع 
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داش دوش  یفلاخم  هک  مغ  ناز  **** دای درواین  رگا  هب  اناد 

دزیخ هناد  هناد  هک ز  نیب  نآ  **** دزیر هناد  هک  رگنم  ناقهد 

راب دروآرت  بطر  ادرف  **** راخ نامز  نیا  دراد  هک  لخن  نآ 

تسا هتفکش  لگ  هد  ماغیپ  **** تسا هتفهن  کسخ  رد  هک  هچنغ  نآو 

؟ تسین تسب  نیا  رخآ ؟ مین  سک  نم  **** تسین تسک  رگا  شابم  گنتلد 

تسیادخ ناسک  یب  سک  رخاک  **** تسیار هن  یسک  یب  دایرف ز 

قرغ رد  هیرگ  هب  وشم  ربا  نوچ  **** قرب نوچ  زوسم  يردپ  یب  زا 

دانامب رهگ  نکشب  وگ  ناک  **** دانامب رسپ  ردپ  تفر  رگ 

نونجم
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تسوپ زا  هچنغ  وچ  نورب  داتفا  **** تسود همان  دناوخب  وچ 

دماین نتشیوخ  هب  هظحل  کی  **** دماین نهد  زا  شبرای  زج 

دنچ یتعاس  هیرگ  هب  درمشب  **** دنمونت دوخ  رارق  هب  دش  نوچ 

ياپ هگ  داد و  هسوب  شتسد  هگ  **** ياج رب  تشادب  ار  دصاق  ناو 

همان باوج  منک  تسار  نوچ  **** هماخ هن  ذغاک و  هن  هک  اتفگ 

یجرخ لیکو  نوچ  هدش  کباچ  **** یجرد داشگ  نایم  دصاق ز 

دیاش هکنانچ  ودب  درپسب  **** دیاب هک  ییریبد  بابساو 

تشاگنب هتکن  رازه  هب  یشقن  **** تشادرب هدنور  ملق  نونجم 

دومآرب نخس  هلسرم  رد  **** دوب شلد  رد  هک  یمغ  هنیرید 

تسد زا  دصاق  شیپ  هب  دنکفب  **** تسبرس درک  مامت  همان  نوچ 

داد ار  همان  درب  هک  هنوگ  ناز  **** داب نوچ  دیود  دتس و  دصاق 

درک رت  همان  دیودب و  شگشا  **** درک رظن  رد  همان  هب  نوچ  یلیل 

یلیل خساپ  رد  نونجم  همان  شخب 36 - 

رای شتسین  هک  یکلم  مان  **** راگرپ هتسجخ  نآ  لوا  دوب 

اراخ گنس  هب  رهگ  داد  وک  **** اراکشآ ناهن و  ياناد 

شنارتخد شعن و  هدنراد  **** شنارتخا رهپس و  ياراد 

یئانشور هب  بش  روآ  زور  **** یئانشآ هب  لد  نک  انیب 

نادنمزاین سردایرف  **** نادنخ راهب  نک  باریس 

شیوخ یبارخ  نخس  هتفگ  **** شیوخ یبابک  رگج  هگناو ز 

مراک رارق  يا  وت  کیدزن  **** مرارق یب  هک  نمز  همان  نیاک 
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یشورف نوخ  هب  اجک  هب  هگناو  **** یشوجب نوخ  مطلغ ز  ین  ین 

گنچ رد  هنیزخ  يا  وت  کیدزن  **** گنس رد  دیلک  نم  ینعی ز 

ییآ نشور  هک  ییک  بآ  وت  **** یبارخ نیدب  ماوت  كاخ  نم 

تسد ینز  یم  هک  رمک  رد  وت  **** تسپ موش  یم  وت  مدق  رد  نم 

یناتس یم  هک  لد  درد  وت  **** یناهن وت  ناتس  درد  نم 

شوگ رد  هداهن  یک  هقلح  وت  **** شود رب  هتسب  وت  هیشاغ  نم 

تیوک ناتسآ  نم  بارحم  **** تیور لامج  نم  هبعک  يا 

هنیگبآ رد  یم  نم و  درد  **** هنیس رازه  دص  مهرم  يا 

نم رب  رد  کیل  وت  جارات  **** نم رس  رب  هن  یلو  جات  يا 

رام ناتسود  تسد  هب  جنگ  ناز  **** رایغا تسد  هب  یلو  جنگ  يا 

یب هب  مرا  غاب  يا 
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يدیدپان هب  کلف  سودرف  **** يدیلک

وت زا  حرفم  ارم  يادوس  **** وت زا  حتفم  ارم  دنب  يا 

تست هشیت  كاله  هک  نکشم  **** تست هشیب  دوع  هک  بوچ  نیا 

مکاندرگ هک  نک  هتخورفا  **** مکاخ هک  نزم  ارم  زاونب 

مرآ ترابغ  ینز  مخز  رو  **** مرآ تراهب  يزاونب  رگ 

درگ افج  زا  دیآ  لگ  فطل  زک  **** دروخ رد  كاخ  ياج  هب  تسفطل 

ینارگ رس  هب  منکم  رسمه  **** یناشف رس  هب  ماوت  ياپ  رد 

مرش یب  كانمرش  همه  ددرگ  **** مرزآ قیرط  دزیخرب  نوچ 

رود دوخ  ینک ز  را  ینک  ممصخ  **** روهشم وت  یمالغ  هب  متسه 

راد هگن  یگجاوخ  هیاپ  وت  **** راب مشک  یگدنب  هر  رد  نم 

ریشمش هب  موش  مینکفب  نوچ  **** ریز منکفیم  مرپس  وت  اب 

گنج نکم  نتشیوخ  رگشل  اب  **** گنس نزم  نتشیوخ  تلآ  رب 

شیر ینک  ار  تسرد  مادنا  **** شین ینز  نتشیوخ  نت  رب  نوچ 

يزاس هدنب  هب  ار  نادازآ  **** يزاونلد قفر و  هب  هک  نک  نآ 

وت هدید  دربن ز  همرس  **** وت هدیرخ  مرد  هک  هب  نآ 

تسین شتیالو  دوخ  هدنب  رب  **** تسین شتیافک  نیا  هک  هجاوخ  ره 

تسمالغ یسب  ارو  هدیرخن  **** تسمامت رنه  نیدب  هک  سک  ناو 

شورفم میگدنب و  هب  راد  یم  **** شوگ رد  هقلح  مالغ  وچ  متسه 

هدیزگ دوخ  دارم  هب  یتفج  **** هدیزخ رگد  فنک  رد  يا 

ممان هتشون  خی  هتخت  رب  **** ممالس زا  یعاقف  هداشگن 
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يداهن مشتآ  رد  لعن  دص  **** يدادن مشیربا  رب  لعن  کی 

يدرک هآ  مه  يدز  مخز  مه  **** يدرک هایس  بش  وچ  مزور 

دای میرآ  یک  يربب  ناج  رگ  **** داد میدادن  ندتس  لد  رد 

یشوجن رب  وت  متخوس و  نم  **** یشورف یمه  نابز  هب  یمخز 

دراد زاب  شیوخ  نت  زا  مخز  **** دراد زارد  نابز  هک  ره  هن 

يزاب غیت  غیت و  رس  رد  دش  **** يزارد نابز  رس  زا  نسوس 

رادیدپ دوب  وا  خر  رب  مه  **** رادیرخ ارم  دوب  هک  يرای 

تسمادک ات  هک  ارم  يامنب  **** تسماقم نیا  رد  ارم  وت  زا  هچنآ 

یتسشن يرگید  هدهع  رد  ****؟ یتسکش نم  دهع  هک  تسا  نیا 

دارم هب  وا  اب  **** يزاس بیرف  نابز  هب  نم  اب 
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يزاب قشع 

وک تقفاوم  سفن  نم  اب  **** وک تقداص  هآ  یقشاع  رگ 

تسین یقشاع  تستنطلس  نیا  **** تسین یقفاوم  نوچ  وت  قشع  رد 

تسه یلماعم  ارت  هودنا  و  **** تسه یلد  یب  هکنآ  زا  غراف  وت 

هداهن وت  يوک  رس  رب  رس  **** هداشگ وت  يور  هب  هدید  نم 

تیور يارب  زا  منز  یلاف  **** تیوک دح  راچ  هعرق  رب 

دنیشن نم  زورب  هکنآ  هن  **** دنیب وت  رد  هک  یسک  هدوسآ 

ار يرهوگ  وت  نوچ  دراد  وک  **** ار يرگناوت  ارم  هن  مرخ 

تسبارغ هلاون  ریجنا  **** تسبآرپ نالبلب  هچرا ز  غاب 

رامیب لقن  وچ  دروخ  هک  دشاب  **** ران دروخ  نابغاب  لد  زا  بآ 

تسا نیمز  رد  جنگ  وت  جاتحم  **** تسا نینچ  ناهج  ات  هک  تسیرید 

گنس هجنکش  زا  دهج  نوریب  ****؟ گنرلگ لعل  هک  منیب  یم  یک 

رود اهدژا  ناهد  ددرگ ز  **** رون ار  هدید  تسوا  زک  هامنآو 

هدنام دهم  هام و  هدش  نزاخ  **** هدنام دهش  هدیرپ  روبنز 

شراد هنیزخ  رد  هب  هداتفا  **** شراصح زو  هنیزخ  هداشگب 

هدرم رام  ياج و  هب  هنیجنگ  **** هدرب گنز  رابغ  هنییآ  ز 

هداتفوا زد  زا  يو  نابزد  **** هداشگ زد  نم ز  يوناب  زد 

رون یب  دابم  وت  هناورپ  **** رود وت  غارچ  زا  مدش  نم  رگ 

تمالس ار  مالس  نبا  داب  **** تمالم مغ  مارم  تشک  رگ 

وت زا  مجالع  وت و  مدرد ز  **** وت زا  مجازم  دب  کین و  يا 
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تسا نیشن  فدص  ترت  يؤلؤل  **** تسا نینهآ  تراصح  دنچره 

تجنگ تساهدژا  نماد  رد  **** تجنکش رپ  فلز  هقلح  زو 

شیدنادب ناتسود  لد  دشاب  **** شیوخ يراتسود  هک ز  یناد 

دنیشن سگم  یکی  وت  رب  رگ  **** دنیشن سوه  دص  وت  نم ز  رب 

تسین یسکرک  وچ  یسگم  اروک  **** تسین یسک  رتروک  قشاع  ناز 

منارب رکش  زا  سگم  نآ  ات  **** منآ زا  رارق  یب  هچروم  نوچ 

درک یم  دوس  باسح  هیام  یب  **** درمناوج ناک  تسا  لثم  نآ  نیا 

تشاد یم  هدیرخان  رد  ساپ  **** تشاد یم  هدیچن  لگ  هودنا 

رت هدید  کشخ و  بل  زا  راک  **** ربنمس يا  تقشع  تشذگب ز 

يدینش یم  هکنآ  زا  رت  نونجم  **** يدید هچنآ  زا  مرت  هدیروش 

هار نیا  و  **** تفر نایم  زا  نم  يدوخ  وت  اب 
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تفر ناوت  يدوخ  یب  هب 

دزرین وج  قشع  بهذم  رد  **** دزرون نینچنیا  لد  هک  یقشع 

دیاش تسا  تیاغ  وت  يور  رگ  **** دیامن یم  يور  وت  قشع  نوچ 

داب نم  زاون  رگج  وت  مخز  **** داب نم  زار  بیقر  وت  قشع 

تسین یمغ  یتمالس  هب  وت  نوچ  **** تسین یمهرم  هچرا  نم  مخز  اب 

وا ندید  هب  نونجم  لاخ  يرماع  میلس  ندمآ  شخب 37 - 

رهوگ دیشک  نینچ  هتشر  رد  **** رز نوچ  ظفل  هب  نخس  فارص 

نونجم لاخ  دوب  هرس  يریپ  **** نونجم لاح  نانک  دقن  زگ 

هداتفوا مه  هتساخ و  مه  **** هداز لالح  يرنه  بحاص 

دوب يرماس  وچ  يرگ  هراچ  رد  **** دوب يرماع  میلس  مان  رد 

وا مغ  رد  هلاس  همه  يدوب  **** وا مهرم  شیر  همه  رب  نآ 

شمامت یتلآ  همه  يدرب  **** شماعط هماج و  هام ز  ره 

یبیرغ نانچ  بلط  رد  دش  **** یبیجن رب  تسشن  زور  کی 

تشگ یم  داب  وید  وچ  هناوید  **** تشد رب  تشد  بیجن  تخات  یم 

یهورگ ره  دنب  دازآ ز  **** یهوک جنک  هب  ارو  تفای  ات 

هتسشن وا  درگ  هس  ود  یشحو  **** هتسب هار  قلخ  تشحو  رب 

رود زا  یمالس  نداد  میب  زا  **** روجنر نارفاسم  وچ  شداد 

شمان تسج  ناشن و  دیسرپ  **** شمالس ندینش  نونجم ز 

رماقم هنامز  بوکرس  **** رماع میلس  منم  هک  اتفگ 

دروخ رد  تسین  لاخ  هب  وت  يور  **** درف وت  يور  یلو ز  وت  لاخ 
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یتشگ لاثم  یشبح  ینعی  **** یتشگ لاخ  هرهچ  همه  دوخ  وت 

شدناشن نتشیوخ  يوناز  مه  **** شدناوخ شیپ  تخانش  وچ  نونجم 

ینامز شتبحص  هب  دوسآو  **** یناشن ره  يربخ ز  نتسج 

روگ نآ  نایم  نفک  روگ و  یب  **** روع نانچنآ  شمیلس  تفای  نوچ 

رایسب رذع  دومن  دروآ و  **** رابرد تشاد  هک  نت  هماج  نآ 

شوک یگداز  لالح  هب  نم  اب  **** شوپ رد  تسیلالح  هماج  نیاک 

تسا روخب  نآ  وزیت  شتآ  نیاک  **** تسا رود  هماج  نم ز  نت  اتفگ 

مدرک هراپ  زاب  مدیشوپ و  **** مدرک هراظن  وا  رد  رادنپ 

دیشوپ دوب  هکنانچ  هماج  نآ  **** دیشوک زاب  میلس  هک  سب  زا 

شیب ددع  زا  هچیلک  اولح و  **** شیپ رد  ماعط  کبس  دروآ 

هلاون کی  دروخن  هرفس  ناز  **** هلان دومن  وا  رد  هکنادنچ 

وا ز دوب 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 693 

http://www.ghaemiyeh.com


داد یم  شحو  هب  دتسیم و  وز  **** دازآ ندروخ  هلاون 

زور بش و  يروخ  یم  هچ  وت  رخآ  **** زوس رگج  یک  میلس  دیسرپ 

تسیچ وت  ماعط  یمدآ  رگ  **** تسیز یمدآ  دناوت  همعط  زا 

تمالس متمالس  عیقوت  **** تمان میلس  ملد  وچ  يا  تفگ 

تسا هدرم  شیگدنروخ  يورین  **** تسا هدرسف  منت  یشروخ  یب  زا 

اهشرورپ ما ز  هدش  غراف  **** اهشروخ زا  مدیرب  زاب  وخ 

دجنرب مرب  ورف  هکناز  رگ  **** دجنگن نان  مولگ  يان  رد 

يراوخ ماعط  زا  مینغتسم  **** يرازن نیدب  منم  هک  ناسنیز 

تسه يا  هدنروخ  مروخن  نم  رگ  **** تسد شروخ  زا  مراذگن  اما 

ریس موش  نم  دنیاخ و  ناشیا  **** ریش ای  نزوگ  دروخ  هک  يدروخ 

دنسرخ هتشگ  هایگ  هب  نان  زا  **** دنمرنه ناک  میلس  دید  نوچ 

يرای مرن  باوج  هب  شدرک  **** يراوخ تشرد  نآ  تبغر  رب 

ماد رد  داتفوا  هک  غرم  سب  **** مایا ياهناد  ندروخ  زک 

تسشیب هنامز  رطخ  جنر و  **** تسشیب هناد  ياوه  هک  ارنآ 

تسهاشداپ شیوخ  ملاع  رد  **** تسهایگ عناق  وت  وچوک  ره 

نارایرهش مسرب  تفر  یم  **** نارادمان یکلم ز  يزور 

تشاد ربخ  ناهج  نآ  زا  دهاز  ناک  **** تشاد رذگ  يدهاز  هناخ  رب 

درک نوچ  بارخ  دوخ  هگ  اوام  **** درم نانچنآ  هک  شبجع  دمآ 

هارنیا رد  دنک  یم  هچ  صخش  نیاک  **** هاش دوخ  ناگصاخ  دیسرپ ز 

تسیک وا  اجک و  ات  شا  هزادنا  **** تسیچ وا  هاگباوخ  هچ و  شدروخ 
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رود شروخ  زا  ادج و  باوخ  زا  **** روهشم تسیدهاز  هک  دنتفگ 

يروبص نینچ  اب  هتخاس  رد  **** يرود هتفرگ  ناهج  قلخ  زا 

دنار وا  يوس  صاخ  بجاح  اب  **** دناوخ وا  حالص  قرو  نوچ  هش 

هاش تمدخ  هب  شدروآ  ات  **** هار زا  دمآ  دهاز  يوس  بجاح 

دنسرخ بارخ  نینچ  هب  هتشگ  **** دنویپ هدیرب  ناهج  زا  يا  تفگ 

راغ نیا  رد  يروخ  یم  هچ  هن  یتوق  **** راک نیا  رد  ینک  یم  هچ  هن  يرای 

هدورد ناوهآ  حرطم  زا  **** هدوس هایگ  يردق  دهاز 

تسنیا مدرون  هر  هشوت و  هر  **** تسنیا مدروخ  هک  ودب  تشادرب 

یئارچ الب  نیا  رد  هک  شتفگ  **** یئاشداپ رورغ  بجاح ز 

زاب یهر  ایگ  نیا  ندروخ  زا  **** زاس ینک  ام  هاش  تمدخ  رگ 

هچ اتفگ  دهاز 
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تسنیبگنا لگ  ایگ  تسین  نیا  **** تسنیا ياج 

یباتب رس  هاش  تمدخ  زا  **** یبایب ایگ  نیا  رس  وت  رگ 

تسجورف یگرابز  مرگ و  دش  **** تسد نیا  زا  دینش  ینخس  هن  وچ  هش 

داد یم  هسوب  اعد و  درک  یم  **** داتفا دهاز  ياضر  ياپ  رد 

تسنیا تیالو  ار  يدنسرخ  **** تسنینزان هشیمه  دنسرخ 

هنامداش تسشن  تسجرب و  **** هناسف نیا  طاشن  نونجم ز 

یناشن یسک  ره  دیسرپ ز  **** ینامز ناتسود  هب  داد  لد 

شیوخ ردام  لاح  دیسرپ ز  **** شیپ رد  هیرگ  تفرگ  هاگناو 

تسنوچ لاح  دیسر و  هچ  شراک  **** تسنوچ لاب  هتسکش  غرم  ناک 

میوا هایس  كودنه  مه  **** میور هایس  وزا  هکنیا  اب 

دنموزرآ شلامج  هب  متسه  **** دنمونت ای  تسا  نت  روجنر 

شیوخ ردام  رهم  رس  دراد  **** شیر رگج  ماک  میلس  دید  نوچ 

ار شردام  هناخ  دروآ ز  **** ار شرهوگ  تشاذگن  ناک  یب 

ار نونجم  ردام  ندید  شخب 38 - 

دید رگج  رد  هتسکش  ساملا  **** دید رسپ  رد  رود  وچ ز  ردام 

هتشگ دروخ  گنز  هنیآ  نآو  **** هتشگ درز  خرس  لگ  نآ  دید 

درم اپ  تسد و  هب  وا  هشیدناز  **** درخ دش  هتسکش  شنت  مادنا 

شیوم دعج  هناش  هب  درک  هگ  **** شیور هدید  بآ  هب  تسش  هگ 

دیلان درد  هب  یمرو  ره  رب  **** دیلام رهم  هب  شمدق  ات  رس 

تسب مرو  هگ  دوس و  هلبآ  هگ  **** تسد يا  هرانک  ره  هب  درب  یم 
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شراخ هتسخ  ياپ  دنک ز  هگ  **** شرابغ زا  رپ  رس  تسش  هگ 

یناد هچنآ  فطلت  وا ز  اب  **** ینابرهم يور  درک ز  نوچ 

تسیزاب قشع  ياج  هچ  تسیزاب  **** تسیزات كرت  هچ  نیا  رسپ  يا  تفگ 

یتسم زونه  ینک  وت  هگناو  **** یتسد ود  نینچ  نیا  لجا  غیت 

دوز مه  ریگ  هتشذگ  زین  نم  **** دولآ تیاکش  ردپ  تشذگب 

شیوخ هنایشآ  نزم  مهرب  **** شیوخ هناخ  هب  ایب  زیخرب و 

دنرود هنایشآز  همه  بش  ات  **** دنرویط ای  شوحو  هکناز  رگ 

دیآ دوخ  هناخ  هب  غرم  ره  **** دیآ دوخ  هناشن  هب  بش  نوچ 

یشاب دنچ  هتفخن  هدوسان  **** یشاب دنچ  هتفهن  قلخ  زا 

ياپ نک  زارد  دوخ  رتسب  رب  **** ياج رب  تسه  رمع  هک  ود  يزور 

درگ هب  یهن  هچ  نیدنچ 
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رام مد  ای  روم  رس  رب  اپ  **** راغ ره 

تنامهیم ریگ  هدش  يروم  **** تناما یب  ریگ  هدز  يرام 

نیشنب هزیتس  نیا  نکم  ناج  اب  **** نیشنب هزیرگنس  هن  تسناج 

ناج نینهآ  هن  یلد  گنس  هن  **** ناجنرم مغ  هب  دوخ  لد  ناج و 

رذآ ياه  هلعش  هچ  تخورفا  **** ردام ياهریفن  نونجم ز 

نم رهوگ  وت  فدص  جنر  **** نم رسفا  وت  مدق  يا  تفگ 

تسین هنگ  نیا  رد  ارم  هک  یناد  **** تسین هر  لقع  هب  ارم  هکناز  رگ 

داتفا دوخ  زا  هن  ارم  راکنیا  **** داتفا دب  نینچ  رگا  نم  راک 

دوب یندوب  هداتف  راک  نیاک  **** دوس دنک  اجک  ام  ندیشوک 

يرایتخا دشابن  هک  یناد  **** يراز الب و  نینچ  هب  یقشع 

مناهر سفق  نیا  بلاق  زا  **** مناج غرم  هکنآ  یپ  رد  وت 

راتفرگ موش  سفق  ود  رد  ات  **** رابرگد ارم  یشک  ماد  رد 

ندرم هناخ  لابو  مسرت ز  **** ندرب هناخ  هب  منکم  توعد 

هتفر زاب  ریگ و  هدمآ  زاب  **** هتفر زاس  نم ز  هناخ  رد 

تسا ریگ  هناخ  درن  هن  درن  نیا  **** تسا ریزگان  هناخ  هک ز  یتفگ 

درگ سپ  زاب  وت  مدز  درد  نم  **** درد نینچ  رد  وت  ارم  راذگب 

داتفا ردام  ياپ  هسوب  رد  **** داتفا رس  رد  هیاس  وچ  تفگ و  نیا 

شیاپ كاخ  رذع  هب  دیسوب  **** شیار ساپ  تشادن  هک  اجناز 

تشگ سپ  زاب  تسرگب و  ردام  **** تشد نآ  رد  دش  عادو و  هب  شدرک 

درم وا  يوزرآ  رد  زین  وا  **** درب رسب  ناهج  شردپ  نوچمه 
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تسراک مخت  نارگزرب  نوچ  **** تسراگزور هک  نکشدهع  نیا 

زاب دوردب  دیسر  هتشک  نوچ  **** زاغاب ار  مخت  هس  ود  دراک 

یغاد دود  شدهن ز  ناج  رب  **** یغارچ یبش  ره  دزورفا 

داز وز  هکنانچ  وزا  دریم  ات  **** داب دمد  وا  رب  دمد  حبص  نوچ 

تسیزاب غارچ  نامه  هب  ام  اب  **** تسیزاس غاد  مسلط  هک  نودرگ 

ياج دوب  هرگ  يور  هک  اجره  **** ياپ دوب  کلف  هرگ  رد  ات 

هدایپ يوس  سرف  راچ  زگ  **** هداشگ هرگ  نیا  دوش  هگنآ 

هرگ وشم  بت  هتشر  نوچ  **** كاپ هرگ  زا  وش  ناج  هتشر  نوچ 
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كان

یئاشگ هرگ  زا  وش  هفان  وت  **** یئامن هرگ  دنک  دوع  رگ 

ردام تافو  زا  نونجم  یهاگآ  شخب 39 - 

نادربن مه  دتسب ز  نادیم  **** نادرگ خرچ  راوسهاش  نوچ 

قاط رب  داهن  یم  هبارق  **** قافآ لها  میب  دیشروخ ز 

تخیر نورب  یم  تسکش و  هبارق  **** تخیگنا هک  یشروش  رس  زا  حبص 

ینار هدیرج  لهد  دز  یم  **** یناوخ هدیصق  نامه  هب  نونجم 

هدیصق رب  هدیصق  دناوخ  یم  **** هدیرج رب  هدیرج  دنار  یم 

شدوبر ناهج  زا  لجا  دماک  **** شدوبن ربخ  دوخ  ردام  زا 

راوخمغ بیرغ  نآ  رب  دمآ  **** رادلد میلس  رگد  رابکی 

دیشورخرب هناگدز  متام  **** دیشوپ سابل  شروخ و  شداد 

هدید داهن  مه  هب  وت  زا  رود  **** هدیسر الب  نزریپ  ناک 

درم ردپ  نوچ  وت  يوزرآ  رد  **** درب ارس  نیا  هاگنب  زا  تخر 

شیوخ رس  رب  غیرد  تسد  دز  **** شیوخ ردام  لیحر  نونجم ز 

گنس رد  هشیش  هکنانچ  داتفا  **** گنچ رحس  رد  هکنانچ  دیلان 

دایرف هب  ناشکاخ  رس  رب  دش  **** دای ردپ  ردام و  درک ز  یم 

دیلام يور  ود  ره  دهشم  رد  **** دیلان راز  ود  ره  تبرت  رب 

دوس دنک  یک  گرم  سپ  وراد  **** دوس نآ  رد  هگ  نیا و  رد  يور  هگ 

دندیود یم  هلیبق  کی ز  کی  **** دندینش وا  شورخ  وچ  ناشیوخ 

يراوخ هب  رب  كاخ  هب  هداتفا  **** يرازن نادب  ارو  دندید 
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دنداتف رد  هداتف  ياپ  رد  **** دنداشگ هاگ  هدید  هبانوخ ز 

يزیر بالگ  وا  رب  درک  یم  **** يزیخ تسس  يور  هدید ز  ره 

رایسب دورد  وا  رب  دنداد  **** رایشه تشگ  هدیمر  شوه  نوچ 

دهع مه  دننک  شنطو  اب  ات  **** دهج شندرب  زاب  هب  دندرک 

تشادرب هورگ  نازا  دوخ  تخر  **** تشادرب هوک  هار  دز و  یهآ 

نوخ زا  رپ  رگج  رگجرپ و  لد  **** نوماه هوک و  درگ  هب  تشگ  یم 

سک وا  رای  هن  سک و  رای  هن  **** سپ زا  هداتف  ناکدد  یتشم 

ریخ شرش  رد  دیدن  هک  اریز  **** رید نآ  زا  دنکف  نورب  هداجس 

هاتوک تسد  ربا  وچ  درک  یم  **** هار رد  ياپ  قرب  وچ  رمع  نیز 

تسلاس رازه  را  رمش  مد  کی  **** تسلاوز رب  شانب  هک  يرمع 

دراد گرب  هک  وا  هوشع  اب  **** دراد گرم  ناشن  رمع  نوچ 

زا لفاغ  يا 
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تسه یندرپس  ناج  هک  هن  هگاو  **** تسه یندرم  هکنآ 

دشاب رود  گرب  وت ز  گرم  **** دشاب رورغ  تدوخ  هب  یک  ات 

یئاجک ات  هک  يا  هن  هدیجنس  **** یئار فیعض  زا  رگم  ار  دوخ 

تسا یضرع  لوط و  شیوخ  رب  ار  وا  **** تسا یضرا  ماسم  رد  هک  هرذ  ره 

رب رد  چیه  تسا  فلا  نوچمه  **** رکیپ فاق  هوک  رب  نکیل 

یخارف نیدب  يا  هعرزم  رد  **** یخاش هچ  ای  گرب  هچ  وت  رگنب 

يدنلب نیدب  یکلف  رس  رب  **** يدنچ هک  نیبب  دوخ  رساترس 

یبای چیه  طیحم  ار ز  دوخ  **** یبای چیسب  را  دوخ  رمع  رب 

تسیلوط ضرع و  وت  تهج  رد  ای  **** تسیلوبق ارت  يا  هتشادنپ 

تسپ هراوق  نیا  بلاق  رد  **** تسه مهب  تیزارد  نهپ و  نیا 

یتسه هک  يرب  نامگ  هن  دوخ  رد  **** یتسپ دح  يرذگ ز  رب  نوچ 

شوپ یم  كاخ  هب  ارت  وچ  یگنن  **** شورفم داب  نیشن و  كاخ  رب 

دازآ یشاب  قلخ  تجاح  زک  **** دای زا  تزونه  دشن  قوذ  نآ 

تزاس هشیمه  دوب  زوس  اب  **** تزاین يدوخ  نوچ  هب  تسه  ات 

يدنمزاین زا  يوش  نمیاک  **** يدنلب رس  هب  یسر  هاگنآ 

یشابن سک  ناوخ  هیرگ  ای  **** یشابن سک  نان  گس  ات  ناه 

روخ دوخ  جنگ  هشیمه  عمش  نوچ  **** روخ دوخ  جنرتسد  هلعشم  نوچ 

یمالغ دنک  ناهج  ناطلس  **** یماظن تنس  هب  وت  اب  ات 

باتک مظن  ببس  شخب 4 - 

يدابقیک طاشن  هب  مدوب  **** يداش یکرابم و  هب  يزور 
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هداهن میماظن  ناوید  **** هداشگ میلاله  يوربا 

میوم هدرک  هناش  هب  لابقا  **** میور شیپ  تخب  هنییآ 

هتسجخ هدش  سفن  هب  مزور  **** هتسب هتسد  خرس  لگ  زا  حبص 

تسمرس غاب  غاب و  لبلب  نم  **** تسد رب  غارچ  لد  هناورپ 

هدیشک ملق  رنه  جرد  رد  **** هدیشک ملع  نخس  جوا  رب 

نتفگ هتکن  هب  نابز  جارد  **** نتفس لعل  هب  ملق  راقنم 

تسا رای  تخب  قیفر و  لابقاک  **** تسا راک  تقو  هکنیا  مرطاخ  رد 

منیشن یهت  ناهج  لغش  زو  **** منیزگ یهت  سفن  یک  ات 

درک یهت  ناور  یهت  ولهپ ز  **** درک یهبرف  طاشن  هک  نارود 

نیا رد  یهت  دسرن  ینان  **** هاگ یهت  دوب  یهت  هک  ار  گس 
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هار

تخاس ناهج  اب  هک  ناهج  تسارناک  **** تخاس ناوت  اون  ناهج  زاسرب 

دزاسب اوه  نوچ  همه  اب  وک  **** دزارف یسک  اوه  هب  ندرگ 

دشارت رب  غورد  هب  یسنج  **** دشاب هک  اجک  ره  هنیآ  نوچ 

تسیوگ فالخ  جک  هدرپ  نوچ  **** تسیوج فالخ  وا  هک  عبط  ره 

يراک سامتلا  نم  يدرک ز  **** يراوگرزب رگ  تلود  ناه 

لاح ناردنا  نتشذگ  هب  رتخاو  **** لاف نانچنآ  هب  نانز  هعرق  نم 

جنگ دهد  نانچ  دهد  هک  تلود  **** جنر درب  نانچ  درب  هک  لبقم 

هاش ترضح  لاثم  دروآ  **** هار زا  دصاق  دیسر  لاح  رد 

مشیب زغن  رطس  هدزناپ  هد  **** مشیوخ بوخ  طخ  هب  هتشونب 

یغارچ بش  رت ز  هتخورفا  **** یغاب هتفکش  وا  زا  یفرح  ره 

یماظن ناهج  نخس  وداج  **** یمالغ هقلح  مرحم  ياک 

زیگنارب نخس  زا  رگد  يرحس  **** زیخ رحس  مد  ینشاچ  زا 

يراد هک  یتحاصف  يامنب  **** يراک تفگش  هگفال  رد 

نونکم رد  وچ  ینخس  ینار  **** نونجم قشع  دای  هب  هک  مهاوخ 

یناشن نخس  رد  هس  ود  يرکب  **** یناوت رگا  رکب  یلیل  نوچ 

نیب رس  جات  هک  رس  منابنج  **** نیبرکش نیا  میوگ  مناوخ و  ات 

هماخ كون  هب  نک  هتسارآ  **** همان قشع  رازه  يالاب 

فرص نخس  ینک  وا  رد  هک  دیاش  **** فرح نیا  تساهفرح  همه  هاش 

يزارط ار  سورع  هزات  نیا  **** يزات یسراپ و  رویز  رد 
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مسانش نهک  زا  ون  تایباک  **** مسانش نخس  نآ  نم  هک  یناد 

تسد زا  نک  اهر  ینز  جنپ  هد  **** تسه تبیارغ  یهد  هد  ات 

رد یشک  یم  هک  هلسرم  رد  **** رکفت هقح  هک ز  رگنب 

تسین ام  يازس  نخس  هناکرت  **** تسینام يافو  تفص  یکرت 

دیاب دنلب  نخس  ار  وا  **** دیاز دنلب  بسن  زک  نآ 

مشوه تفر  غامد  هب  لد  زا  **** مشوگ تفای  هاش  هقلح  نوچ 

مبای جنگ  هب  هر  هک  هدید  هن  **** مباتب طخ  رس ز  هک  هرهز  هن 

تلاح فعض  رمع و  یتسس  زا  **** تلاجخ نارد  مدش  هتشگرس 

میوگ زاب  حرش  هب  هصق  نیو  **** میوگ زار  هک  هن  مرحم  سک 

یمارگ ناج  وچ  نم  لد  رب  نآ  **** یماظن دمحم  دنزرف 

رد **** تسد رب  داهن  لد  وچ  هخسن  نیا 
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تسشنب هیاس  وچ  نم  يولهپ 

سوک نامسآ  رب  يدز  هکنآ  یک  **** سوب نم  ياپ  رهم  رس  زا  داد 

يدرک داش  قلخ  لد  نیدنچ  **** يدرک دای  وچ  نیریشورسخ 

تفج دوش  یتمیق  رهوگ  ات  **** تفگ تدیابب  نونجم  یلیل و 

رتهب هتفج  هناوج  سوواط  **** رتهب هتفگ  زغن  همان  نیا 

ناریا رایرهش  هک  هچ  ناورش  **** ناورش هاش  وچ  یکلم  هصاخ 

تسزاون نخس  نک و  زبسرس  **** تسزاس هاگیاپ  هد و  تمعن 

تسار نک  همان  زارط  نیشنب و  **** تساوخ رد  وت  زا  همان  هب  همان  نیا 

يار نینهآ  يور  هنیآ  يا  **** ياج رب  تسه  وت  نخس  متفگ 

تسگنت هنیس  خارف و  هشیدنا  **** تسگنر ود  اوه  منک  هچ  نکیل 

گنل ندمآ  دش  زا  نخس  ددرگ  **** گنت دوب  نوچ  هناسف  زیلهد 

دیامن ییراوس  عبط  ات  **** دیاب خارف  نخس  نادیم 

رود وزا  تسه  طاشن  ریسفت  **** روهشم تسه  هچرگا  تیآ  نیا 

تسا زاس  هناهب  نخس  ودره  نیز  **** تسا زان  طاشن و  نخس  رازفا 

ریگلد هنهرب  نخس  دشاب  **** ریجنز دنب و  یگتفیش و  رب 

منار دنچ  هتکن  هک  تسادیپ  **** منادن هر  هک  يا  هلحرم  رد 

يراکماک هن  یم  هن  دور و  هن  **** يرایرهش مزب  هن  غاب و  هن 

هودنا رد  دور  نخس  دنچ  ات  **** هوک یتخس  گیر و  یکشخ  رب 

يزاب هصق  هب  دنک  تیب  ات  **** يزاس طاشن  زا  نخس  دیاب 

تلالم زا  شتشگن  درگ  سک  **** تلاح يادتبا  زک  دوب  نیا 
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دنام ناز  تفگن  تیاغ  نیا  ات  **** دناشفا رپ  وا  مظن  هدنیوگ ز 

زادرپب نم  مان  هب  همان  نیاک  **** زاب دنک  نم  هب  ناهج  هاش  نوچ 

تفاطل زا  مناسر  شاجنآ  **** تفاسم یگنت  همهنیا  اب 

هار رب  هتفسن  رهگ  دزیر  **** هاش ترضح  هب  وا  ندناوخ  زک 

دشاب هدرمن  را  دوش  قشاع  **** دشاب هدرسف  رگا  شا  هدنناوخ 

هداشگ رد  تسود  هب  جنگ  نیاک  **** هداز هفیلخ  فلخ  نآ  زاب 

محوبص نیرخآ  هلال  کی  **** محوتف نیلوا  هناد  کی 

نم ردارب  شبقل  ینعی  **** نم رسمه  وت  نخس  يا  تفگ 

تسس نکم  ار  مظن  هشیدنا  **** تسچ نینچ  يا  هصق  نتفگ  رد 

تسیناشف کمن  وا  رب  هصق  نیا  **** تسیناوخ قشع  تسدب  هک  اجره 

کمن هچرگ 
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دراد ماخ  بابک  هرفس  رب  **** دراد مامت 

ددرگ وت  شرازگ  هب  هتخپ  **** ددرگ وت  شراخ  هتفس  نوچ 

یئور هنهرب  نیدب  هاگناو  **** یئوکن نیدب  یئور  ابیز 

تسادنام يور  هنهرب  يور  نیز  **** تسا هدناشف  وا  ردق  هب  هن  رد  سک 

دشوپن تیراع  نهاریپ  **** دشوکن ناج  هب  سک  وچ  تسناج و 

تخادنین ار  زیزع  ناج  سک  **** تخاس ناوت  ناج  ناج ز  هیاریپ 

تست مرحم  زیزع  ناج  نیو  **** تست مد  نایناهج  شخب  ناج 

يرای تخب  اعد ز  هدنب  زا  **** يرازگ نخس  لمع  وت  زا 

مدیرد رگج  متخود و  لد  **** مدینش رگج  یهد  لد  نوچ 

مداشگ ایمیک  مدنک و  ناک  **** مداتسیا رهوگ  نتسج  رد 

هار يزارد  زا  دب  هشیدناک  **** هاتوک عبط  دیبلط  یهار 

یهاگ هنایم  نیا  زا  رتکباچ  **** یهار دوبن  نیا  زا  رت  هتوک 

هدنز هکلب  هدرم  هن  شیهام  **** هدنور یلو  کبس  تسیرحب 

توارط نیا  درادن  دنیوگ و  **** توالح نیدب  نخس  رایسب 

صاخ نینچ  يرهوگ  دران  رب  **** صاوغ چیه  ریمض  رحب  نیز 

رپ رنه  زا  یهت و  بیع  زا  **** رد يا  هتسر  هچ  وا  زا  یتیب  ره 

مزغل ياپ  دوبن  يوم  کی  **** مزغن عاتم  نیا  نتسج  رد 

داد یم  بآ  همشچ  مدیراخ و  **** داد یم  باوج  لد  متفگ و  یم 

مدرک جرخ  هب  وا  رویز  رد  **** مدرک جرد  لقع  هک ز  یلخد 

رتمک هام  راچ  هب  هتفگ  دش  **** رثکا تیب  رازه  راچ  نیا 
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يدوب مامت  بش  هراچ  رد  **** يدوب مارح  رگد  لغش  رگ 

دابآ دیوگ  هکنآ  رتدابآ  **** دازآ سورع  نیا  هولج  رب 

لاد یف  یث و  هب  بجر  خلس  رد  **** لاح نیرتهب  هب  دش  هتسارآ 

دصناپ دعب  راهچ  داتشه و  **** دوخ اب  تشاد  هک  نایع  خیرات 

يرامع نیدب  شمتخادنا  و  **** يراک زغن  هب  شمتخادرپ 

هاش كرابم  رظن  الا  **** هار وا  يوس  هب  دربن  سک  ات 

ار نونجم  یلیل  ندناوخ  شخب 40 - 

يرامع هعلق  يوناب  زد  **** يراصح تبعل  هک  هن  یلیل 

راتفرگ مغ  رازه  هب  ینعی  **** رام مد  نوچ  رای  مد  زا  تشگ 

شراک باسح  زا  رت  هتسب  رد  **** شرای هاگتسد  هچ  گنتلد 

دنب یب  هتشگ  دنب  ینادنز  **** دنم هرگ  هتشر  هقلح  رد 

ساملا یتسکش  رد  نماریپ  **** ساپ یتشاد  هزور  همه  شیوش 

رد **** ناتسم وچ  یبش  دزیرگن  ات 
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ناتسرپ تب  رید  هنخر 

یناشفناج هزور  همه  يدرک  **** ینابرهم یشوخ و  وا ز  اب 

يرهم درس  هب  وا  يوس  يدید  **** يرهچ هتفرگ  رس  یلیل ز 

دوب سسع  یب  هرجح  یگنز و  بش  **** دوب سگم  یب  هلاون  هک  يزور 

يوش زا  غراف  رای و  هب  لوغشم  **** يوک رد  زا  دمآ  رد  هب  یلیل 

گنسرف هب  نانمشد  هر  زا  رود  **** گنتلد تسشن  يرذگهر  رد 

هاگآ شرای  ثیدح  دشاب ز  **** هار زا  دیآ  هک  یسک  تسج  یم 

ریصقت درکن  يرگ  هراچ  زک  **** ریپ نامه  دش  دیدپ  هاگان 

نایوج هار  يامن و  راجنه  **** نایوپ رضخ  وچ  شور  هار  رد 

يراد هچ  ربخ  کلف  راک  زک  **** يراصح تبعل  شدیسرپ 

زیت نابز  دنک  یم  هک  دای  رب  **** زیمآ تشحو  نیشن  شحو  نآ 

هاچ رد  هدنام  وت  یب  فسوی  نآ  **** هام ياک  تفگ  رهم  رس  زا  ریپ 

جوا زا  هداتف  ادج  هام  ناو  **** جوم زا  هتسشن  ان  مزلق  نآ 

يداو نایم  رد  ددرگ  یم  **** يدانم نوچ  هداشگ  زاوآ 

یماقم ره  هب  نایوج  یلیل  **** یماگ ود  ره  هب  نایوگ  یلیل 

تسین رذگ  شیلیل  هر  رب  زج  **** تسین ربخ  شدوخ  دب  کین و  زا 

لان نوچ  هلان  شنب ز  ورس  دش  **** لاح نینچ  زا  هگآ  دش  وچ  یلیل 

تفس یم  قیقع  نمس  تفس  رب  **** تفج سگرن  ود  هچقاط  زا 

زور نیدب  وا  زور  هدش  نم  زک  **** زوسلد قیفر  نآ  منم  اتفگ 

درد نیا  رد  ام  نایم  تسقرف  **** درف نامز  کی  هب  مین  درد  زا 
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هآ منز  یم  هاچ  نب  رد  نم  **** هار دشک  یم  هوک  رس  رب  وا 

دنکفا ریپ  شیپ  هب  دیسوب و  **** دنچ يرهوگ  داشگ  شوگ  زا 

درگ سفن  مه  ود  یسفن  وا  اب  **** درگ سپ  زاب  ناتسب و  ار  نیاک 

رون نآ  رد  منک  رظن  هکنادنچ  **** رود هر  زا  شرآ  نم  کیدزن 

شهاگ هناشن  نالف  هب  ناشنب  **** شهار يروایب ز  هک  یلاح 

میاشگ رظن  شخر  هب  ناهنپ  **** میآ نم  ات  يآ  نم  کیدزن 

دراد گنس  هچ  افو  نزو  رد  **** دراد گنر  بآ و  هچ  هک  منیب 

هزات تیب  هس  ود  دناوخ  **** مشیوخ ياهتفگ  هک ز  دشاب 
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مشیپ

هداشگ وا  تیب  ندناوخ  زا  **** هداتفوا نم  هرگ  ددرگ 

تسبرب تخر  هتفسن  رد  ناز  **** تسب رمک  رب  هتفس  رد  نآ  ریپ 

هدیرد بلس  نآ  یپ  زا  درب  **** هدیدن للخ  بلس  یتسد 

دابآ هب  هگ  بارخ و  هب  یهاگ  **** داب نوچ  زیت  هوک  هب  هوک  دش 

مولعم تشگن  شیو  لاوحاو  **** موب ناردنا  شتسج  هس  ود  يزور 

كانمغ تفای  هوک  نماد  رد  **** كاخ رب  هداتف  شتبقاع  ات 

دنب ار  هنیزخ  نوچ  هدش  نزاخ  **** دنچ يا  هدنرد  وا  نوماریپ 

ریش رب  لیم  دومن  لفط  نوچ  **** ریپ رد  دید  رود  وچ ز  نونجم 

زاب وا  يوس  دنشکن  رس  ات  **** زاوآ يدنت  هب  ناگدد  رب  دز 

شراد ساپس  دش  دمآ و  ریپ  **** شرانک زا  دش  ادج  شحو  نوچ 

دز نیرفآ  رذع و  رد  هگناو  **** دز نیمز  رب  شیوخ  رس  لوا 

ياجرب شاب  قشع  دشاب  ات  **** ياپ رب  قشع  کلم  وت  هب  يا  تفگ 

تسناج هب  ات  وت  یتسود  رد  **** تسناهج هلیمج  هک  یلیل 

تسدینش يا  هتکن  وت  ظفل  زن  **** تسدیدن وت  يور  هک  تسیرید 

دنیشن مهب  ودب  ود  وت  اب  **** دنیبب تمد  یکی  هک  دشوک 

دازآ يدرگ  قارف  دنب  زا  **** داش وا  يور  هب  يوش  زین  وت 

زیت ینک  ار  هتشذگ  رازاب  **** زیگنا شمار  ود  یلزغ  یناوخ 

گنت هشیب  وچمه  هدش  مهرد  **** گنر شوخ  بوخ و  تسیناتسلخن 

هدیمد رب  هزبس  همه  شریز  **** هدیشکرس رهپس  جوا  رب 
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تساجنآ تراک  دیلک  تساجنآ  **** تساجنآ تراهب  هگداعیم 

دنگوس دهع و  هب  وا  رد  دیشوپ  **** دنب رد  تشاد  هک  یبلس  هگنآ 

تسر تفلاخم  شکمشک  زا  **** تسب تقفاوم  رمک  نونجم 

تفای یگدنز  بآ  یگنشت  رد  **** تفاتشب داهن و  وا  یپ  رب  یپ 

دزیتس نوچ  داب  هیلاغ  اب  **** دزیرگ نوچ  تارف  هنشت ز 

هاش اب  دهع  کین  رگشل  نوچ  **** هارمه دهع  هب  ناگدد  وا  اب 

داعیم هاگ  رارق  هب  دمآ  **** داقنم تخب  عیطم و  لابقا 

رود وا  زا  نادد  یهگجامآ  **** روظنم لخن  ریز  هب  تسشنب 

داد ربخ  یهگرخ  تب  نآ  اب  **** داینب درک  هچنآ  زو  دمآ  ریپ 

يوک نآ  زا  دیرپ  نایرپ  نوچمه  **** يوریرپ تب  نیشن  هاگرخ 

رتوسناز
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مارآ زا  تفر  تفرگ و  مارآ  **** ماگ هد  هب  دوخ  رای 

دروان دنامن  ارم  شیب  نیز  **** درمناوج ياک  ریپ  هب  دومرف 

مزوسب مور  كرتشیپ  رگ  **** مزورف یم  عمش  هک  هنوگنیز 

تسکان بیع  قشع  بهذم  رد  **** تسکاله نامز  مدق  شیب  نیز 

دشاب كاپ  هدیرج  هک  هب  نآ  **** دشاب كان  بیع  هک  فرح  ناز 

منیبن یتلاجخ  هدرک  زا  **** منیشن يرواد  هب  هک  نوچ  ات 

تسمارح وا  رب  ضرغ  شیب  نیز  **** تسمامت قشاع  هک  زین  وا 

دنچ یکت  یب  هب  دهد  فیرشت  **** دنق نوچ  نابز  نازک  هاوخ  رد 

شون منک  نم  هداب  درآ  وا  **** شوگ منک  نم  تیب و  دناوخ  وا 

رگید راهب  نآ  رب  دمآ  **** ربون راهب  نآ  رس  زا  ریپ 

هداد شوه  هدیمر  مارآ  **** هداتفوا رب  نیمز  هب  شدید 

دناشفا يو  رب  کشرس  یبآ ز  **** دنار شلد  رب  غیرد  يداب ز 

دمآرب شوخ  تسشن و  ریپ  اب  **** دمآرد وا  زغم  هب  شوه  نوچ 

زاغآرس ار  دنچ  کت  یب  نیا  **** زاوآ دیشن  زا  یهگنآ  درک 

یلیل دزن  نونجم  ندناوخ  لزغ  شخب 41 - 

میئارت ام  يا و  هک  ناز  وت  **** میئاجک ام  اجک و  وت  ایآ 

یئام فیرح  رگا  هللا  مسب  **** یئاون یب  ياون  میئام و 

میشوپ سالپ  نک و  هراپ  زخ  **** میشورف ناج  نارخ  سالفا 

داش مغ  هب  ام  ام و  هب  داش  مغ  **** دازآ هنامز  یگدنب  زا 

میباتفآ میدن  روک و  بش  **** میبآ قیرغ  رگج و  هنشت 
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یئادخهد فال  هن و  هد  رد  **** یئامن هرز  نخس  هارمگ و 

میمامت همین  هب  هام  نوچ  **** میمان يادخهد  دنار و  هد 

میزات شخر  بیکر  اپ و  یب  **** میزاب هقح  هدید  هرهم و  یب 

میرادن مغ  میئوت و  راد  مغ  **** میرادن مدق  وت  مغ  رد  زج 

میزیت لیحر  هگچوک  رد  **** میزیخ تسس  هچرگا  ملاع  رد 

راک نیردنا  وت  مغ  متسه ز  **** راز ممغ  رد  ریمب  هک  یئوگ 

یلاود دوخ  لیحر  لبط  رب  **** یلاح تقو  هب  منز  هب  رخآ 

دراد سالپ  دمن و  دوخ  اب  **** دراد ساره  رگ  همد  زا  گرگ 

شوخ یهگنآ  ام و  بش  وت  یب  **** شکلد تسین  هک  منکم  شوخ  بش 

تسزار هچنیا  ندورد  هتشکان  **** تسزاس هچ  نیا  نتفر  هدمآان 

تنم ناج  اب 
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دزاسن مهب  ناج  ود  هک  ینعی  **** دزاسن مدق 

نوریب هناهب  نیا  زا  وت  ییان  **** نوریب هناخ  دورن ز  ناج  ات 

همان راک  شنک ز  لوزعم  **** همان راب  رازه  هب  یناج 

هنرد راکب  نیا  زا  هب  یئاپ  **** هد رد  رایب  نیا  زا  هب  یناج 

دیاشن ارم  بل و  هب  دیآ  **** دیآ وت  بل  زا  هن  هک  ناج  ره 

تسا هنادواج  رمع  هنیجنگ  **** تسا هنازخ  شاوت  بل  هک  ناج  ناو 

دنمان عیطم  نم  وچ  هن  اما  **** دنمالغ ارت  ناسک  رایسب 

مداش تسرد و  نت  هدوسآ و  **** مدای وت  یتسه  تسه ز  ات 

داب تنمشد  هک  یلد  هب  مشاب  **** دای تمراین  لد  هک ز  هگناو 

سب نت  ود  ام  نایم  هب  لد  کی  **** سپ نیز  وت  نم  نم و  وت و  سپ  نیز 

تسبارخ یلد  نم  لد  ینعی  **** تسباوص نینچ  وت  لد  لد  ناو 

ناج دص  ود  لد و  یکی  هب  الا  **** ناوتن تسیز  وت  اب  وت و  یحبص 

تسار یکی  دوش  ددع  ود  نیا  ات  **** تساتکی هتشر  هک  تمشک  دوخ  رد 

ددرگ هنایم  زا  یئود  شقن  **** ددرگ هناگی  ام  هکس  نوچ 

دراد زغم  ود  دوب و  نت  کی  **** دراد زغن  هکس  هک  ماداب 

ياپ زا  هداتف  نورب  تسا  یشفک  **** ياج رب  هدنام  هچنآ  ماوت  اب  نم 

تسا رود  وت  زا  هچنآ  زا  نم  مرود  **** تسا رون  وت  اب  تسا  نم  نآ  هچنآ 

شمان دننز  وت  هکس  رب  **** شماقم نیردنا  هک  تسیک  نت 

دیاشن ارت  ملع  ریز  **** دیاشن ارت  مغ  لزن  رس 

تست اب  تسنم  اب  هن  زین  ناو  **** تسچ نایم  رد  هدیرج  تسیناج 
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يوک نآ  ناگس  هر  كاخ  نم  **** يور گس  تنابساپ  لدگس و  وت 

منیشن نآ  زا  ناگس  بنج  رد  **** منیزگ یمه  وت  ینابگس 

لاگنچ زیت  ناگس  دنتسه  **** لابند هب  ارم  ناگدد  ینعی 

لاخلخ تسا  رز  مرد و  تلاخ  **** لاس همه  مرد  اب  رز و  اب  وت 

مدیرخ مرد  ارت  لاخلخ  **** مدید وت  شو  مرد  لاخ  ات 

راز وت  یپ  نونجم ز  **** تسیرگب راهبون  یپ  زا  ربا 
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تسیرگب

دریگ لاف  وت  خر  هب  نونجم  **** دریگ لامج  هم  خر  زا  خرچ 

تسنانچمه وت  ربب  نونجم  **** تنابساپ هایس  يودنه 

تسا درد  هب  وت  قارف  نونجم ز  **** تسا درگ  هب  لگ  ياوه  لبلب ز 

ناج دنک  یم  وت  یپ  نونجم ز  **** ناک دنک  یم  لعل  یپ  زا  قلخ 

دشاب قایتشا  تنم  اب  رگ  **** دشاب قافتا  شوخ  هچ  برای 

نشلگ نایم  وت  نم و  اهنت  **** نشور زور  وچ  یبش  باتهم 

شون رد  شون  هدیشک  وت  نم  اب  **** شوگ رد  شوگ  هتسشن  وت  اب  نم 

گنس رد  لعل  وچ  تمنک  ناهنپ  **** گنچ رد  دور  وچ  تمشک  رب  رد 

تسد تلبنس  هب  مشک  هناتسم  **** تسم تسگرن  رامخ  مدرگ ز 

توربا نامک  مشک  شوگات  **** توسیگ جنکش  منکش  مهرب 

مریگ تسد  هب  تخنز  بیس  **** مریگ تسشن  ترب  ران  اب 

میاخ ران  وچ  ارت  بیس  هگ  **** میاس بیس  وچ  ارت  ران  هگ 

تشوگ منک ز  نورب  هقلح  هگ  **** تشود هب  منکفارب  فلز  هگ 

میوگ ههیدب  تبطر  اب  هگ  **** میوش هفیحص  تبصق  زا  هاگ 

مرآرب لگ  هشفنب  یهاگ ز  **** مراک هشفنب  تلگ  درگ  هگ 

تتسد هب  مهد  مغ  همان  هک  **** تتسشن منک  دوخ  رب  رد  هگ 

تسا راک  تقو  تقو و  هب  تسا  راک  **** تسا رای  رمع  هک  وش  نونکا  رای 

مبارس نوچ  رود  بیرفم ز  **** مباتفآ وچ  امنم  همشچ 

ناج يا  تلاخ  وچ  ما  هدش  وجوج  **** ناج يا  تلامج  یگنشت  زا 
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راورخ هب  یهد  ملد  بانوخ  **** راک نیا  رد  ملد  یهدن  وج  کی 

مناد زین  وت  اب  ندروخ  یم  **** مناوت یم  وت  یب  ندروخ  مغ 

تسلالح یم  تشهب  هب  ینعی  **** تسلاف هتسجخ  یم  وت  مزب  رد 

ارفص غامد  رد  لد و  رد  نوخ  **** ارحص هار  تفرگ  تفگ و  نیا 

هاگرخ يوس  هتفرگ  يور  دش  **** هاگنمچ ناز  هدنور  ورس  ناو 

نونجم اب  يدادغب  مالس  ندش  انشآ  شخب 42 - 

دادغب نامعنم  هلمج  زک  **** دای دنک  نینچ  نخس  ياناد 

يوم یکی  زا  هتشگن  يوم  کی  **** يور انشآ  دب  يرسپ  قشاع 

هدیشچ یقشاع  یلیس  مه  **** هدیسر ودب  الب  لیس  مه 

ياسرف جنر  نیشن و  هودنا  **** يامیپ درد  قشع و  شک  يدرد 

مان مالس  شیتیگ 
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هدرک مالس  ودب  لابقا  و  **** هدرک

كانسوه اهرعش  ندناوخ  رد  **** كالاچ هتشگ  قشع  ملاع  رد 

شاف ناهج  رد  سیق  هصق  دش  **** شاپ رد  ياه  هصق  رس  زا  نوچ 

شکاندرد بیسن  دندناوخ  **** شکاپ عبط  یفرط ز  ره  رد 

دنار وا  يوس  تشاد  هک  هقان  نآ  **** دناوخ وا  رعش  هک  يا  هدز  مغ  ره 

داتفا رد  وا  قشع  هزاوآ  **** دادغب هب  ات  رهش  هب  رهش  نوچ 

نافیرح اب  عامس  دندرک  **** نافیرظ وا  لالح  رحس  زا 

كانسوه نآ  مالس  هب  دیآ  **** كاخ نازک  ار  مالس  داتفا 

تسس ار  هقان  مامز  داشگب  **** تسچ يا  هقان  هب  هنب  تسبرب 

گنسرف دنچ  دنار  هیداب  رد  **** گنتلد بیرغ  نآ  نتسج  رد 

ياپ ات  قرف  هنهرب  هداتفا  **** ياج شتفای  ناشن و  دیسرپ 

یقوط لاثم  رب  هدش  هقلح  **** یقوج شوحو  زا  شنماریپ 

يراد قوط  باسح  هقلح  ناز  **** يراز قوش و  هار  هدرک ز  وا 

روظنم ناوج  نآ  يو  کیدزن  **** رود هر  زا  دیآ  هک  دید  نوچ 

لیامح رد  دننک  غیت  ات  **** لیاه عابس  نآ  رب  کناب  دز 

یمالس ناج  نایم  شداد ز  **** یمایق وزا  مالس  تفای  نوچ 

شمامت یبرقت  دومنب  **** شمالس دمآ  شوخ  نونجم ز 

یمارخ اجک  زک  شدیسرپ  **** یمارگ دوخ  باوج  هب  شدرک 

هناهب ارم  یگراو  او  **** هناشن ارم  ضرغ  يا  تفگ 

داش موش  تخرف  خر  زا  ات  **** دادغب رهش  وت ز  رب  میآ 
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مدینش وت  بیرغ  تایباک  **** مدیزگ وت  يارب  تبرغ ز 

يزورف ناهج  نیدب  وت  يور  **** يزور يادخ  ارم  درک  نوچ 

تیار مکح و  مشکن ز  ندرگ  **** تیاپ سوب  كاخ  نم و  سپ  نیز 

مرامش سفن  وت  تمدخ  رد  **** مراین رب  وت  سفن  یب  مد 

دای ناج  نایم  زا  شنم  مریگ  **** داینب وت  ینکفا  هک  رعش  ره 

مریمض ودب  دوش  هدوماک  **** مریگ دای  وت  نخس  نادنچ 

نک انشآ  مشیوخ  رطاخ  اب  **** نک اهر  دوخ  هب  مرت  خاتسگ 

معابس نیا  زا  یکی  رادنپ  **** معامس دوخ  دیشن  هدیم ز 

ینایز تدرادن  هک  مناد  **** یناوج نم  وچ  ندش  هدنب 

مدومزآ يراوخ  هدش  قشاع  **** مدوس قشع  گنس  هب  زین  نم 

هدنخ و دز  **** وا خر  رد  لاله  وچ  نونجم 
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وا خساپ  داد 

درگ سپ  زاب  تسا  رطخ  رپ  هر  **** درورپ زان  بوخ  هجاوخ  ياک 

يدروخن یکی  نم  مغ  دص  زک  **** يدرم هچرگا  ینم  درم  هن 

مرادن دوخ  ياپ  وت  ياپ  هن  **** مرادن دد  ماد و  رس  زج  نم 

تسلاحم نتخاس  وت  يوخ  اب  **** تسلالم دوخ  يوخ  هک ز  ار  ام 

دزیرگ متبحص  نم و  زا  وید  **** دزیخ هچ  ارت  نم  تبحص  زا 

یئوا سنج  هک  بلط  عون  نآ  **** یئوج سنا  وت  میشحو و  نم 

يدرگ لولم  ینم  وچ  هاز  **** يدرگ لومح  رگا  نهآ  نوچ 

يزاسن یبش  نم  شتآ  اب  **** يزاون ناج  هب  يوش  بآ  رگ 

تسود نتشیوخ  وت  مشک و  دوخ  نم  **** تسوپ نیردنا  یجنگن  وت  نم  اب 

یباین یمدمه  مد  نم  زک  **** یبارخ نیا  رد  ارم  راذگب 

يدید جنر  هک  تیهر  نم  يا  **** يدیرب یهر  مبلط  رد  رگ 

راذگب يوگب و  کعم  هللا  **** راوخمغ بیرغ و  میتفای  نوچ 

يزیرگ یترورض  جنر  زا  **** يزیخنرب فطل  هب  وچ  مسرت 

دنپ نآ  ثیدح  دشن  هتفرذپ  **** دنموزرآ مالس  شوگ  رد 

یشوپب ار  لالز  هنشت  زک  **** یشوکب رگا  يادخ  هب  اتفگ 

يزامن منک  وت  هلبق  رد  **** يزاین رس  زا  هک  راذگب 

مهاوخ رذع  وهس  هدجس  رد  **** مهار هدجس  هب  دوش  وهس  رگ 

دهع نآ  رد  درب  رس  هب  هدهع  ات  **** دهج یسب  زا  تشاذگب  نونجم 

شیپ رد  تخیر  هچیلک  اولح و  **** شیوخ هرفس  مالس  داشگب 
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نم اب  رهم  هب  نکشب  ینان  **** نم اب  رهچ  ياشگب  اتفگ 

تسا ریزگان  هلاون  ود  کی  نیز  **** تسا ریذپلد  هچرا  تندروخ  ان 

دشاب دروخ  هب  شنت  يورین  **** دشاب درم  عبط  هب  هچرا  درم 

مدروخ تساروخ  اذغ  هک  ارناک  **** مدرف باسح  نیا  زا  نم  اتفگ 

تساورپ شیوخ  دوجو  هب  اروک  **** تساولح نان و  هب  یسک  يورین 

مکاله دنک  یشروخ  یب  یک  **** مکاپ شیوخ  داهن  نم ز  نوچ 

زور بش و  دروخ  هن  دبسخ و  هن  **** زوس رگج  ناک  مالس  دید  نوچ 

یئور چیه  هب  دنک  ربص  هن  **** یئوک چیه  هب  درب  يور  هن 

هک هب  ناک  **** يزاونلد شلد ز  داد  یم 
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يزاسب الب  نیا  رد 

دنامن نینچنیا  کلف  ناسکی  **** دنامن نیزح  وت  لد  میاد 

تسا درون  رد  شیقرو  مدره  **** تسا درگ  باتش  کلف  هدندرگ 

ددرگ هداشگ  جرف  رد ز  دص  **** ددرگ هداهن  مهب  مشچ  ات 

یشابن نیمز  رپس  یپ  ات  **** یشابن نیمغ  رگا  هب  مغ  نیز 

يدنخب یتسیرگ  هکنادنچ  **** يدنمدرد هچرگا  يدرگ  هب 

مدوب هتسب  ياپ  هتسخ و  لد  **** مدوب هتسکش  وت  وچ  زین  نم 

یئاهر یمغ  نانچ  مداد ز  **** یئادخ تیانع  لضف و  مه 

شومارف ینک  ار  هعقاو  نیاو  **** شوماخ زین  وت  يوش  ماجرف 

تسیناوج شتآ  یمرگ  زا  **** تسینابرهم شوج  هک  هلعش  نیا 

درس دوش  نیشتآ  هروک  نآ  **** درم زا  یناوج  درذگ  رد  نوچ 

ياج زا  دش  یلو  دشن  ياج  زا  **** ياروکن نآ  ثیدح  نونجم ز 

متسرپ اوه  يا  هتفیش  ای  **** متسم هک  يرب  نامگ  هچ  اتفگ 

تلاجخ دوخ  سفن  هدربان ز  **** تلالج زا  مقشع  هشنهاش 

یکاپ لسغ  هب  هدش  موصعم  **** یکاخ ياهرذع  توهش  زا 

هتسکش دوخ  ياوه  رازاب  **** هتسر زاب  سفن  شیالآز 

مدوع وچ  نم  تشگ و  شتآ  قشع  **** مدوجو هصالخ  تسا  قشع 

هنایم زا  مدیشک  تخر  نم  **** هناخ درک  صاخ  دمآ و  قشع 

تسرای تسه  هچنآ  متسین  نم  **** تسرامش رد  هک  نم  یتسه  اب 

مک دوش  نامسآ  مجنا  رگ  **** مغ نیا  رد  نم  قشع  ددرگ  مک 
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ندرمش ناوت  نیمز  گیر  رگ  **** ندرتس ناوت  نم  لد  زا  قشع 

هاتوک بیع  نابز ز  راد  یم  **** هار یتفای  وچ  نم  تبحص  رد 

راذگب شیوخ  لاحم  نعط  زا  **** رگنب شیوخ  لاح  تماق  رد 

درک بدا  ار  فیرح  فرح  ناز  **** درک بجع  یشرازگ  هنوگینز 

تخادنین رگد  اطخ  هب  یفرح  **** تخانشب فیرح  وا  تفرح  نوچ 

سپ زا  یهاوخن  نخس  رذع  ات  **** سک اب  شابم  نخس  خاتسگ 

تست تفآ  ندیشک  خاتسگ  **** تسس رگ  نامک و  دوب  تخس  رگ 

درآ تلاجخ  دوب  تخس  رو  **** درآ تلالم  دوب  تسس  رگ 

دنویپ هار  هب  مه  هب  دندوب  **** دنچ یکزور  مالس  نونجم و 

تفر یم  هناور  یلزغ  رد  نوچ  **** تفر یم  هنایم  رد  هک  هفحت  نآ 

درمناوج نآ  یتفرگ  دای  رب  **** درگ ناهج  نآ  یتفگ  هک  تیب  ره 

نونجم
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یلاخ دروخ  باوخ و  همه  زا  دوب  **** یلاح فیعض  هرز 

دروخ زن  دوب و  ریزگ  باوخ  زن  **** درد نارد  ار  مالس  هراچیب 

هلاوح دش  عادو  هب  نامهم  **** هلاون زا  دش  یهت  هرفس  نوچ 

شعابس نآ  نایم  تشاذگب  **** شعادو يزجاع  رس  زا  درک 

دای رب  هدیصق  یسب  هتفرگب  **** دادغب يوس  تفر  هلحرم  ناز 

يدنام هریخ  هدنونش  شوه  **** يدناوخ هدیصق  یکی  هک  اجره 

یلیل رهوش  مالس  نبا  نتفای  تافو  شخب 43 - 

تسیرایتخا ترورض  هب  يورد  **** تسیراک ناشن  رب  هک  هتکن  ره 

دوصقم ياهجرد  تسا ز  یجرد  **** دوجوم تسه  هچ  ره  شبنج  رد 

دراد يوس  ود  زا  هگجاماک  **** دراد يور  ود  قرو  ذغاک 

ریدقت باسح  رگد  يوسناز  **** ریبدت رامش  قرو  يوس  نیز 

تسار مه  هب  ار  باسح  ود  ره  نآ  **** تسار ملق  بتاک  دبای  مک 

شراخ شیوخ  دنزگ  هب  ینیب  **** شرامش ینک  لگ  وت  هک  لگ  سب 

شیامزآ هب  دوب  روگناک  **** شیامن زا  مرصح  هشوخ  سب 

درآ یتسردنت  همضاه  رد  **** درآ یتسس  هک  یگنسرگ  سب 

يراک هزیتس  زا  هب  میلست  **** يراک فالخ  نینچ  قفو  رب 

تسا نیبگنا  هک  رس  هک  رادنپ  **** تسا نینچ  نیا  هصق  وچ  هصقلا ،

دوب نارگید  جنگ  دوخ و  جنر  **** دوب ناربلد  غارچ  هک  یلیل 

يراصح وا  درگ  هب  هقلح  زا  **** يرام دوب  هدیشک  هک  یجنگ 

دوب اهدژا  ناهد  هب  هم  نوچ  **** دوب اهبنارگ  يرهگ  هچرگ 
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گنس لد  رد  لعل  هناد  نوچ  **** گنت هجنکش  نآ  رد  تسیز  یم 

یبیرف ار  بیرف  داد  یم  **** یبیکش یکباچ  هب  درک  یم 

تشاد یم  ساپس  مغ و  دروخ  یم  **** تشاد یم  ساپ  زور  همه  شیوش 

دالوپ دنب  هب  يرپ  دننام  **** دازیرپ تب  وا  تبحص  رد 

دیلام هدید  دیسر  يوش  نوچ  **** دیلان دوبن  شرب  يوش  ات 

دروخ یم  درد  دیسر  درد  نوچ  **** درک یم  هحون  دوب  یفاص  ات 

ارای تشادن  یسفن  دیرگ  **** اراکشآ مغ  نازک  تساوخ  یم 

دهاوخ هک  دوخ  ناج  ندیهاک  **** دهاکب ناج  هتفهن  هودنا  ز 

ناشیرپ دوخ  فلز  وچ  دوب  یم  **** ناشیوخ مرش  يوش و  تمشح  زا 

هاگرخ نوتس  زا  یتساخرب  **** هار زا  یتشگ  رود  وچ  هناگیپ 

ياپ زا  يداتف  وا  رد  هیرگ  زک  **** ياج نآ  رب  یتسیرگب  نادنچ 

يدنام **** ششوگ هب  يدمآ  یپ  گناب  نوچ 
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ششورخ رد  هجنکش  هب 

یتسکش رد  هدنخ  هب  هیرگ  ناو  **** یتسشن یکباچ  هب  عمش  نوچ 

دروخ یمه  رگج  نیا  کمن  شوخ  ناو  **** درک یمه  کلف  یکمن  یب  نیا 

اراکشآ دوخ  لمع  شدرک  **** ارادم یب  رود  شدرگ  ات 

رامیب سورع  نآ  خر  زا  رود  **** رامیت غیرد و  زا  يو  يوش  دش 

تمالس ار  مالس  نبا  تفر  **** تماقتسا زا  جازم  داتفا 

دش رب  غامد  هرب  شبات  **** دش رگراک  زیت  بت  نت  رد 

تسکشب لادتعا  هبارق  **** تسبرب تخر  جارم  تحار ز 

درب وا  جنر  تخانش  هروراق  **** درشفب ضبن  سانش  هروراق 

يرای جازم  تیبرت  رد  **** يراگزاس فطل  هب  داد  یم 

یتسردنت هار  دش  ادیپ  **** یتسس جازم  زا  دش  رود  ات 

تفای یهبرف  رازن  صخش  رد  **** تفای یهب  یکدنا  وچ  رامیب 

دوب دوخ  رارقرب  هن  هدرک  ناو  **** دوب دب  هچنآ  زا  درکن  زیهرپ 

تسا دنمدوس  جنر  تحار و  رد  **** تسا دنزگ  کی  عفد  هن  زیهرپ 

دنبای تاجن  ودب  جنر  زو  **** دنبای تابث  وزا  تحار  رد 

زیهرپ تسکش  نکش  زیهرپ  **** زیت بت  نآ  رد  یهب  تقو  نوچ 

تشگ سپ  زاب  هتفر  يرامیب  **** تشگ سفن  مزالم  زاب  بت 

داد رب  داب  هب  شرگد  مخز  **** داتفا لوا  مخز  هب  هک  نت  نآ 

دولاپ دیسر و  شرگد  یبآ  **** دولآ لوا  بآ  هب  هک  لگ  ناو 

تسار پچ و  دش  هدیرد  راوید  **** تساخرب تسخن  زا  هلزلز  کی 
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دمآ رس  رب  هتسکش  راوید  **** دمآرب رگد  هلزلز  نوچ 

رود تبقاع  یسفن ز  دز  یم  **** روجنر ناوج  نآ  هس  ود  يزور 

گنس رس  ود  رب  داب  هشیش  دز  **** گنت رد  هنیس  هب  شسفن  دش  نوچ 

تسر ناهج  هجنکش  شناج ز  **** تسد ناهج  رب  داب  موچ  دناشفا 

دناتس دهد  ناهج  هک  یماو  **** دنامن سک  میور و  تفر و  وا 

تسیهاوخ ماو  خوش  هک  سرت  یم  **** تسیهایگ رگا  ناهج  ماو  زا 

يرادماو یهر ز  زاب  ات  **** يرازگ وا  ماو  هک  شوک  یم 

مادنا خیم  تسنت و  رامسم  **** ماو نیا  ردنا  نتسشن  هک  نیشنم 

جرب نیا  زا  نارتوبک  وچ  رپ  رب  **** جرد نیا  نکشب  شیوخ  رهوگ  رب 

یخیم رازه  رپس  هن  نیو  **** یخیب راچ  گندخ  تفه  نیاک 

اب
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دنزیخن رب  هکنانچ  دنتفا  **** دنزیتس رگا  گرم  هبرح 

شتآ دتفا  ملاع  نمرخ  رد  **** شکلد قاور  نیا  زک  حبص  ره 

دود دوش  کلف  هربنخ  رب  **** دولآ لگ  مخ  نیا  زک  ماش  ره 

يامیپ دود  تسیا  هدکشتآ  **** ياجنیا هک  دش  وت  رگ  میلعت 

ماد زا  روگ  وچ  اج  تسج ز  یم  **** ماک یب  يوش  قارف  یلیل ز 

دیجنر دوب  يوش  همهنیا  اب  **** دیجنس دوس  هچرا  شنتفر  زا 

دای ار  تسود  هتفهن  هدروآو  **** دایرف يوش  رهب  درک ز  یم 

دنک یم  يوش  لیفط  هب  اما  **** دنک یم  يوم  تسود  تنحم  زا 

درک یم  هناهب  ار  هدش  يوش  **** درک یم  هناد  تسود  یپ  زا  کشا 

يدنار هتکن  تسود  هویش  رد  **** يدناوخ هک  ینویش  يوش ز  رب 

يدوب تسود  تسود  همه  شزغم  **** يدوب تسوپ  نورب  شیوش ز 

يور سکچیه  هب  نز  دیامنن  **** يوش سپ  زک  تسبرع  مسر 

دنیبن وا  رد  سک  سک و  رد  وا  **** دنیشن رد  هناخ  هب  ود  یلاس 

دناوخ شیوخ  دارم  هب  یتیب  **** دناد هک  یعرضت  هب  دلان 

یلاخ درک  قلخ  هاگرخ ز  **** یلاح هناهب  نینچ  هب  یلیل 

يور رد  يور  تسشنب  مغ  اب  **** يوش تبیصم  هدعاق  رب 

هنایم زا  يروبص  تساخرب  **** هناهب ار  ویرغ  تفای  نوچ 

يراز شورخ و  کلف  تفه  رب  **** يراوگوس طرش  هب  درب  یم 

درک یم  ریس  هچناپت  هب  ار  دوخ  **** درک یم  ریلد  یگدیروش 

تساخرب هار  شرطخ ز  فوخ و  **** تساوخ یم  هکنانچ  یسفن  دز  یم 
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یلیل نتشذگ  رد  نازخ و  ندیسر  تفص  شخب 44 - 

نازیر گرب  دوش ز  هبانوخ  **** نازیر گرب  تقو  هک  تسطرش 

خاروس ماسم  زا  دکچ  نوریب  **** خاش ره  نورد  دوب  هک  ینوخ 

ددرگ درز  غاب  هراسخر  **** ددرگ درس  بآ  هروراق 

دبای كاخ  گرب و  دیوج  رز  **** دبای كاله  هلبآ  خاش 

تخت رس  زا  دتفا  رد  داشمش  **** تخر دهن  رب  هزامج  هب  سگرن 

دریگ تسد  هب  مغ  همان  لگ  **** دریگ تسکش  نمس  يامیس 

كاحض رام  وچ  دوش  هدیچیپ  **** كاخ هلالک  نمچ  قرف  رب 

روذعم تسه  گرب  نداتفا  **** رود زا  دیآ  فلاخم  داب  نوچ 

دنزیر تخر  داب  هشیدنا  ز  **** دنزیرگ هگقرغ  هک ز  ناناک 

رومخم كات  ناکمن  نیریش  **** روجنر غاب  نارگج  كزان 

رس ار  كات  ناگچب  یگنز  **** رویدک يودنه  هتخادنا 

مه هتخیوآ  **** خاک هرط  یهت ز  ياهرس 
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خاش هرط  هب 

ینوچ هک  نانز  خنز  ران  رب  **** ینوگن نادب  یخنز  زا  بیس 

شیر لد  رب  هدناکچ  هبانوخ  **** شیوخ هدیفک  رگج  زا  ران 

هدیزگ بل  رود  بانع ز  **** هدیرد نهد  دش  هک  هتسپ  رب 

یناتسلگ هدیسر  مخز  دش  **** ینازخ نینچ  هکرعم  رد 

يدنمدرد هاچ  هب  داتفا  **** يدنلب رس  ریرس  یلیل ز 

شغارچ رب  هچناپت  داب  دز  **** شغاب راهب  هدز  مشچ  دش 

تسب رگد  هب  اصع  هب  ار  دوخ  **** تسب رز  ياهباصع  هک  رس  نآ 

شوت یب  فیعض و  بصق  رات  نوچ  **** شوپ بصق  كزان  نت  نآ  تشگ 

یلایخ نوچ  شیهس  ورس  ناو  **** یلاله نوچ  شیهم  ردب  دش 

دمآرب لد  هب  شرس  ماسرس  **** دمآرد رس  هب  شلد  يادوس 

درب ار  هلال  گرب  دمآ و  داب  **** درب ار  هلاژ  زومت  يامرگ 

ار شرکش  دیزگ  هلاخبت  **** ار شرکیپ  تسکش  هزرل  بت 

شورذت دش  هداتف  ورس  زو  **** شورس داز  دیبلط  نیلاب 

تشه ورف  خر  هب  بصق  دنب  رس  **** تشک زا  هناد  هکنانچ  داتفا 

داشگب زاین  رد  هرابکی  **** داشگب زار  شیوخ  ردام  رب 

ریش اب  دروخ  رهز  هرب  وهاک  **** ریبدت هچ  نابرهم  ردام  ياک 

متخس ریگم  مدش  تسس  نوچ  **** متخر داتفوا  هگچوک  رد 

تسیناگدنز هچ  نیا  منک  یم  ناج  **** تسینابرهم هچ  نیا  مروخ  یم  نوخ 

مدرد دیسر  نهد  هب  لد  زک  **** مدروخ هتفهن  رگج  نادنچ 
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دیاش تشگ  هداشگ  زار  رگ  **** دیاشگ سفن  مبل  ناج ز  نوچ 

متفرگ رد  هار  هک  دوردب  **** متفرگ رب  زار  هدرپ ز  نوچ 

راهنز وت  ندرگ  نم و  نوخ  **** رابکی تسد  رآ  مندرگ  رد 

مشاب هدرم  تسود  يرود  زو  **** مشاب هدرپس  ناج  هک  هظحل  ناک 

شکرب تسود  زاین  ملین ز  **** شکرد تسود  رابغ  ممرس ز 

نک رگج  همامش  مرطع ز  **** نک رت  کشا  بالگ  مقرف ز 

درس مد  زا  مناشف  روفاک  **** درز لگ  زا  مطونح  دنب  رب 

مدیع زور  گنر  دشاب  ات  **** مدیهش نم  هک  منفک  نک  نوخ 

مراد هدرپ  كاخ  هب  راپسب  **** مراو سورع  نک  هتسارآ 

هاگ نطو  زا  نم  مدش  هراواک  **** هاگآ ددرگ  وچ  نم  هراوآ 

يرامع نیا  مالس  هب  دیآ  **** يراوگوس هار  هک ز  مناد 

رب نوچ 
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دنیب كاخ  کیل  دیوج  هم  **** دنیشن نم  كاخ  رس 

یکاندرد غیرد و  هب  دلان  **** یکاخ بیرغ  نآ  نم  كاخ  رب 

تسا راگدای  وت  رب  هب  نم  زا  **** تسارای زیزع  بجع  تسارای و 

يراوخ هب  رظن  ینکن  يو  رد  **** يراد شوکن  ادخ  رهب  زا 

یئوگب شیناد  هک  هصق  ناو  **** یئوجب شیباین  هک  لد  نآ 

شراد زیزع  نم  وچ  زین  وت  **** شراوزیزع ما  هتشاد  نم 

ریجنز دیرب  یم  هک  هظحل  نآ  **** ریگلد يارس  نیزا  یلیل  وگ 

داد یم  كاپ  ناج  وت  دای  رب  **** داد یم  كاخ  هب  نت  وت  رهم  رد 

درک یقشاع  راک  رس  رد  ناج  **** درک یقداص  وت  یقشاع  رد 

تفر نورب  ناهج  زا  وت  قشع  اب  **** تفر نوچ  هک  میسرپ  هچ  لاوحا 

يراک تشادن  وت  مغ  اب  زج  **** يرامش ناهج  نیا  رد  تشاد  ات 

درب یم  هشوت  هار  وت  ياهمغ  **** درم یم  وت  مغ  رد  هک  هظحل  ناو 

تسکاندرد وت  سوه  رد  مه  **** تسکاخ باقن  رد  هک  زورماو 

هار رب  مشچ  وت  لبق  زا  تسه  **** هاگرذگ نیرد  نارظتنم  نوچ 

ییآ یک  ات  تسا  سپ  زابرس  **** ییآ یپ  رد  وت  ات  دیاپ  یم 

شرانک هنیزخ  هب  زخ  رد  **** شراظتنا زا  ناهرب  هر  کی 

درک رگد  تیالو  گنهآو  **** درک رت  هدید  هیرگ  هب  تفگ و  نیا 

داد ناج  دوز  دیبلط و  ناناج  **** داد نابز  رب  هتفهن  زار  نوچ 

دید نامز  نآ  تمایق  هک  ایآ  **** دید نانچ  ار  سورع  هک  ردام 

دادرب داب  هب  نمس  وچ  يوم  **** داشگب دیپس  رس  زجعم ز 
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دنک یم  يور  يوم و  دزیمرب و  **** دنزرف يوم  يور و  ترسح  رد 

رس زا  شدنک  تشاد  هک  يوم  ره  **** رب زا  شدناوخ  دوب  هک  هیوم  ره 

شیناگدنز بآ  رب  تخیر  نوخ  **** شیناوج رب  تسیرگ  هناریپ 

شنیبج رب  داهن  يور  هگ  **** شنیرس رب  کشرس  تخیر  هگ 

تسش نوخ  هب  ار  بآ  همشچ  ناک  **** تسر نوخ  شاهگشرس  نادنچ ز 

دیلان رهپس  وا  هلان  زک  **** دیلان رهم  هب  شمغ  نادنچ ز 

گنرلگ قیقع  نارب  درک  یم  **** گنس ودب  دوش  نوخ  هک  هحون  نآ 

مه رگج  قودنص  **** تسبرب قوط  هراتس  ار ز  هم 
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تسب رگج  زا 

دولآربنع بالگ و  هب  ار  لگ  **** دومرف هک  نانچنآ  شتسارآ 

كاخ رد  تسه  كاخ  شیاساک  **** كاب شدمان  كاخ و  هب  درپسب 

يراد هنیزخ  زا  مغ  دوسآ  **** يراصح دش  راصح  نوتاخ 

روشنم تشبن  نانچ  هقش  رب  **** روهشم لاثم  نیا  شک  ارغط 

هاگآ دش  لد  هتسکش  سیق  نوچ  **** هام نآ  تافو  هثداح  زک 

تسیک ناهج  رد  خلت  هیرگ  یب  **** تسیرگب خلت  خلت  دش و  نایرگ 

ناشورخ نورد  زا  دش  ربا  نوچ  **** ناشوج هریظح  نآ  يوس  دمآ 

دوب نوچ  سرپم  لد  هتخوس  نآ  **** دوب نوخ  جوم  هک  وا  دهشم  رب 

نازیرگ وا  ریفن  مدرم ز  **** نازیر کشرس  نوخ  وچ  هدید  زا 

جنگ رب  رام  هکنانچ  دیچیپ  **** جنر دص  هب  شتبرت  هشوش  رد 

تخیگنا شروگ  هایگ  هلال ز  **** تخیر نوگ  هلال  کشرس  هک  سب  زا 

دولآ شتآ  نابز  داشگب  **** دولاپ عمش  وچ  رگج  بانوخ 

درد زا  تسیرگ  یمه  تفگ و  یم  **** درک ورف  رس  همخد  هب  هاگناو 

هدیدن ناهج  ناهج  هتفر ز  **** هدیسر نازخ  لگ  هزات  ياک 

ینوچ كاغم  نیا  تملظ  رد  **** ینوچ كاخ  دنزگ  ینوچ ز 

تسنوچ هناوهآ  کمشچ  ناو  **** تسنوچ هناد  کشم  وچ  لاخ  نآ 

ترادبات ياه  هیلاغ  نآو  **** ترادبآ قیقع  تسنوچ 

دنزادگ یم  تشط  هچ  هب  تعمش  **** دنزارط یم  گنر  هچ  هب  تشقن 

یئاشگ یم  هفان  هک  زغم  رد  **** یئامن یم  هولج  هک  مشچ  رب 
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تساراز هلال  مادک  هب  تمزب  **** تسا رابیوج  مادک  هب  تورس 

راغ نیا  ردنا  ینارذگ  یم  نوچ  **** راخ نیا  ياهدنزگ  ینوچ ز 

تساراغ ياج  هچ  ارت  هام  يا  **** تسارام ياج  هشیمه  راغ  رد 

يراغ رای  هک  مروخن  مغ  نوچ  **** يرای هک  مروخ  مغ  وت  راغ  رب 

ینینچ ارچ  يا  هن  جنگ  رگ  **** ینیمز رد  هک  يدش  جنگ  مه 

تسیرام هتسشن  وا  نماد  رب  **** تسیراغ نورد  هک  جنگ  ره 

مجنگ نابساپ  وت  كاخ  رب  **** مجنرب نایشآ  زک  رام  نم 

هاچ رد  بآ  وچ  يدش  هدوسآ  **** هار رد  گیر  وچ  يدب  هدیروش 

تسا بیرغ  رگا  بیرغ  هن  هم  زا  **** تسا بیصن  تیبیرغ  هام  نوچ 

یناج نورد  تفص  هار  زا  **** یناهن نم  رگا ز  تروص  رد 

مشچ يدش ز  رود  رگ 
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رود يا  هن  ملد  زا  دز  مشچ  کی  **** روجنر

تساجرب هنادواج  وت  هودنا  **** تساخرب هنایم  زا  وت  شقن  رگ 

تسکشب دنبتسد  دز و  یخرچ  **** تسد رب  تسد  داهن  تفگ و  نیا 

شیپ سپ و  زا  شناگدد  یتشم  **** شیوخ تیالو  هر  تشادرب 

دناوخ یم  تیب  قارف  بسح  رب  **** دنار یم  هقان  لیحر  صقر  رد 

یقاب دنامن  افو  یفرح ز  **** یقارف تلاح  نتفگ  رد 

گنس رب  غیرد  زا  يرس  دز  یم  **** گنر ار  گیر  هیرگ  هب  داد  یم 

يرارش وا  رب  دزن  هلان  زک  **** يراخ دنامن  يرذگهر  رب 

یگنر دادن  شدوخ  نوخ  زک  **** یگنس دنامن  یهر  چیه  رد 

شرای يوزرآ  یتساخرب  **** شراک هیرگ  يدش ز  تخس  نوچ 

یلیل هاگ  هضور  يوس  یتفر  **** یلیس وچ  يدمآرد  هوک  زا 

يداد هسوب  رازه  كاخرب  **** يداهن وا  كاخ  رس  رب  رس 

راز يراز  هب  لد  مغ  یتفگ  **** راد افو  تب  نآ  تبرت  اب 

شیپ رد  هداتسیا  دد  ماد و  ناو  **** شیوخ تنحم  لغش و  رس  رب  وا 

هدیشک وا  رد  یمرح  ناشیاو  **** هدید بآ  هتشگ ز  مزمز  وا 

دندرکن اهر  وا  رب  ار  سک  **** دندرکن ادج  وا  هر  زا  مشچ 

هار دش  هتسب  قلخ  هلمج  رب  **** هاگرذگ نادب  نادد  میب  زا 

روگ نآ  درگ  داهنن  یپ  سک  **** روم ات  غرم  يدشن ز  وا  ات 

درک یم  هابت  سوه  هب  يرمع  **** درک یم  هایس  یقرو  ناسنیز 

هب وا  زا  گرم  هکنانچ  تسیز  یم  **** هد نآ  ناگس  اب  هس  ود  يزور 
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تخات یم  تشد  روگ  سپ  زا  هاگ  **** تخاس یم  رای  روگ  هلبق ز  هگ 

شیاپ دوب  روگ  هب  روگ  زو  **** شیاج دوب  روم  هدید  رد 

دناوخرب همان  لیحر  زین  وا  **** دنامرد شیوخ  راک  هب  وچ  رخآو 

یلیل هضور  رب  نونجم  تافو  شخب 45 - 

نایاپ هب  درب  نینچ  هصق  نیا  **** نایارس نخس  شک  تشگنا 

هناد کشرس  زا  ینمرخ  دش  **** هنامز نمرخ  هتخوس  ناک 

شدرب زاب  تسکش  درخ  نوچ  **** شدرخ تسکش  کلف  ساتسد 

تشگ رترازن  رتروز و  یب  **** تشگ رتراز  دوب  هک  لاحناز 

بش ات  هدیسر  متس  هب  يزور  **** بل ات  هدیسر  مدق  یناج ز 

یکاخ سورع  نآ  يوس  دمآ  **** یکاندرد يور  هدنلان ز 

شیتشک **** داتفا هریظح  نآ  هقلح  رد 
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داتفا هریت  بآ  رد 

هدروخ مخز  رام  وچ  دیچیپ  **** هدرک هتسخ  روم  وچ  دیطلغ 

دناشفب خلت  خلت  هس  ود  یکشا  **** دناوخرب رازراز  هس  ود  یتیب 

تسبرب هدید  داشگ و  تشگنا  **** تسد نامسآ  يوسب  تشادرب 

تسادیزگرب هچره  هب  دنگوس  **** تسا دیرفآ  هچره  قلاخ  ياک 

مناسر دوخ  رای  ترضح  رد  **** مناهراو شیوخ  تنحم  زک 

ینار تخس  هب  منک  داباو  **** یناج تخس  منک ز  دازآ 

رب رد  تفرگ  ار  تبرت  ناو  **** رس نیمز  رب  داهن  تفگ و  نیا 

دروآرب ناج  تفگب و  تسود  يا  **** دروآرب رد  تسود  تبرت  نوچ 

هارنیا رب  درذگن  هک  تسیک  ناو  **** هاگرذگ نیا  زا  تشذگ  زین  وا 

دنتسرن وا  عطق  تفآ  زا  **** دنتسه هچ  ره  هک  مدع  تسیهار 

تسین متس  نخان  هدیراخ  **** تسین مغ  هاگروغ  هک  هن  یشیر 

گنر ابرهک  يور  ون  باتهک  **** گنل نهک  ایسآ  رخ  نوچ  يا 

نادرم صالخ  زا  دش  رود  وک  **** نادرگ سارخ  نیا  زا  نک  يرود 

نیشنم زیخ ، لیس ، دمآ ، لیس  **** نیشنم زیر  لیس  هناخ  رد 

نوریب هزامج  ناهج  هب  لپ  نیز  **** نودرگ وت  رب  تسکشن  لپ  ات 

تسیرارش وک  زاسم  عبط  اب  **** تسیرابغ وک  چیپم  كاخ  رد 

ياج ینک  نامسآ  رس  رب  ات  **** ياپ هن  شیوخ  ردق  كرات  رب 

دنامن ناک  تسرپم  ارنآ  **** دنامن ناهج  رب  وت  هب  میاد 

تسر نایناهج  شنزرس  زا  **** تسب رب  تخر  وچ  ناهج  نونجم ز 
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هدید تسب  دوبرب و  شباوخ  **** هدینباوخ سورع  دهم  رب 

دوسآ همارغلا  عم  تفخ  نوچ  **** دود رپ  يارس  نیرد  دوسان 

لاس کی  هک  ما  هدینش  هام و  کی  **** لاح نآ  رب  مه  دنامب  هداتفا 

دروان هتفرگ  وا  نماریپ  **** درگ ناگیار  نایگوای  ناو 

يراد قاتی  رد  همه  ناشیاو  **** يرامع رد  هاش  وچ  هتفخ  وا 

دندرگ هنایشآ  هگ  روگ  ناز  **** دندرگ هناخ  هریظح  درگ  رب 

تساخرب هلمج  قلخ  دش  دمآ  **** تسار پچ و  ناگدنرد  میب  زا 

روبنز وچ  نادد  نآ  ندیروش  **** رود زا  يدید  هک  ییگراظن 

هتسشن دوخ  مسر  هب  تساجنآ  **** هتسخ بیرغ  نآ  یتشادنپ 

ینابساپ دننک  هاش  رب  **** ینامرهق هب  نانز  غیت  ناو 

رمک و شداب  **** تسا درم  هاش  هکناز  هن  هاگآ 
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تسادرب هالک 

هدرک جرد  رابغ  هب  يرد  **** هدرک جرخ  هب  نوخ  هفیج  ناو 

كاخ رب  هدناشف  هتخیر و  دش  **** كالفا رود  ياهلزلز  زا 

یناوختسا زج  اج  هب  هدنامان  **** یناشن ره  وا ز  تئیه  رد 

راک وا  ناوختسا  هب  هن  ارسک  **** راوخناوختسا ناگس  گرگ  ناز 

ياپ یسک  مرح  نآ  رد  داهنن  **** ياج رب  دندب  نادد  هک  نادنچ 

تسا بیرغ  نادد  زا  یمدرم  نیا  **** تسا بیصن  اب  ظافح  مدرم ز 

ماکان ماک و  دندش  هراوآ  **** ماد دد و  ناو  هتشذگ  لاس  دش 

دوسرف دنب  هنیزخ  لفق  ناو  **** دوبرب جنگ  مسلط  وچ  نارود 

هار مرح  نآ  نورد  دندرک  **** هاگرذگ نآ  ناور  خاتسگ 

یناوختسا هدنام  هدش  يزغم  **** ینابرهم هداتف  دندید 

شدنتخانش افو  هار  زا  **** شدنتخاس هدید  مرحم  نوچ 

مولعم هناسف  نیا  برع  رد  دش  **** موب ره  هب  دش  هناور  هزاوآ 

ناکاندرد هلمج  هدمآ  عمج  **** ناکاپ ناگدیزگ و  ناشیوخ و 

دندرک هراپ  هماج  هتسخ و  نت  **** دندرک هراظن  وا  رد  دنتفر و 

هدنام دیپس  فدص  نوچمه  **** هدناشف رهگ  دبلاک  ناو 

دندوس ریبع  فدص  وچ  شزاب  **** دندودز رد  وچ  شفدص  درگ 

تشاد شوخ  يوب  قشع  هفان  زا  **** تشاد شوگشم  رابغ  وچ  دوخ  وا 

ناراب کشرس  وا  رب  دندرک  **** ناراوکوس دندش  هیرگ  رد 

شکاخ هب  مه  كاخ  دنداد ز  **** شکاپ هدید  بآ  هب  دنتسش 
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دنداهن شیلیل  يولهپ  رد  **** دنداشگ ار  همخد  هگولهپ 

تمالم ناشهار  تساخرب ز  **** تمایق ات  زان  هب  دنتفخ 

دهم کی  هب  ناهج  نآ  رد  دنتفخ  **** دهع کی  هب  ناهج  نیا  رد  دندوب 

یهاگ هضور  ودره  تبرت  رب  **** یهار تشاد  هکنانچ  دندرک 

دوب ناتسود  هلمج  هگتجاح  **** دوب ناتسوب  کشر  هک  هضور  نآ 

رود مغ  جنر و  يدش ز  لاح  رد  **** روجنر بیرغ و  زا  يدمآ  هکره 

یتشگن اور  وا  تجاح  ات  **** یتشگن ادج  یسک  هضور  ناز 

هاشناورش مان  هب  باتک  متخ  شخب 46 - 

اهاش رازه  لب  هن  هاش  کی  **** اهانپ ناهج  اکلم  اهاش 

يریظن یب  هب  مود  دیشروخ  **** يریگ تخت  هب  مکی  دیشمج 

رفظملاوبا ریبک  ناقاخ  **** رکیپ دابقیک  هشناورش 

هاش ناستخا  یناث  ورسخیک  **** هاشناهج لب  هاشناورش  ین 

یهاش دابم  وت  متاخ  یب  **** یهاشداپ نارق  متخ  يا 

يرب نوریب  **** كرابم علاط  هب  هک  يزور 
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كرات رهپس  زا 

یناوخب ار  زغن  همان  نیو  **** ینامداش هب  يوش  لوغشم 

يرکب هاگ  يرب و  جنگ  هگ  **** يرکف سورع  نیا  رکیپ  زا 

یشوپ دنرپ  شدوخ  تنسحا  ز  **** یشوک دنسپ  رد  هک  داب  نآ 

لک وت  نم  زو  مرک  وت  زا  **** لضفت نینچ  نیا  ندرک  رد 

زومآ تحیصن  ار  وت  دنتسه  **** زوریف تخب  كاپ و  لد  هچرگ 

یهاگحبص فرح  هس  ود  ونشب  **** یهلآ ترصن  حصان  نیز 

زاب ناهج  زا  یناموت  هک  هب  ناک  **** زادرپب ناهج  ناهج  ماک  رب 

تست تیالو  مرح  رد  دوخ  **** تست تیار  يازس  هک  یکلم 

درادن نایز  ینک  شیب  رگ  **** درادن نارک  تشهد  داد و 

تسس نانع  نکم  نآ  نتسج  رد  **** تست تلود  حالص  هکیراک 

تسا جنگ  ناک و  هچرگا  شزادرپ  **** تسا جنر  هب  وت  هوکش  هچره  زا 

یئاشداپ راک  قنور  رد  **** یئاوران دنسپم  یئوم 

شنارب رد  زو  وشم  نمیا  **** شنابز دش  رذع  هب  هک  نمشد 

شاب یم  رایشوه  روخ و  یم  یم  **** شاب یم  رابدرب  وش و  رداق 

يرای هاوخ  يادخ  نوع  زا  **** يراک تسه  هچرگ  وت  يوزاب 

راذگم تسد  نارگید ز  يار  **** رایشه تسه  هچرگا  وت  يار 

برض زا  دزیخ  تسرد  هکس  ات  **** برح يوس  وشم  لد  ود  چیه  اب 

زیت هگ  مرن و  هاگ  دشاب  وک  **** زیهرپب یسک  نآ  تبحص  زا 

شیدنیب مدق  ندمآ  زاب  **** شیپارف یهن  مدق  هک  اجره 
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دیاش جرخ  هب  ینکن  هد  رگ  **** دیآرب مدق  هن  هب  راک  ات 

نایوگ تسار  نابز  هب  الا  **** نایوج داد  مایپ  تسرفم 

يراهنیز وت  زا  دوش  نمیاک  **** يراوتسا نک  نانچ  لوق  رد 

هدومزاین نکم  خاتسگ  **** هدوشگ خر  زا  دوخ  هب  ار  سک 

ياج شیباین  دوخ  لد  رد  ات  **** يامنم دامتعا  سک  دهع  رب 

درب ناوت  نینچ  دوخ  هر  زا  راخ  **** درخ ار  درخ  يودع  رامشم 

زاب شنتفگ  يوش ز  هدرزاک  **** زار نآ  نکفیم  یسک  شوگ  رد 

نکفیم یشکرب  وت  هک  ارنآو  **** نک رب  خیب  ینز ز  هک  ارنآ 

زودنا یمانکین  همه  زا  شیب  **** زور بش و  ینک  بلط  هچره  زا 

تسینوخ هچرگا  نکم  لیجعت  **** تسینوبز اب  هکنآ  نتشک  رب 

ماک يرود  رب 
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رد زا  درآرد  شاوت  لابقاک  **** رگنم شیوخ 

میوج هناهب  نخس  هب  وت  اب  **** میوگ هک  اهناسف  هلمجنیاز 

دنپ نیا  سنج  هب  دشن  جاتحم  **** دنوادخ ناهج  وت  لد  هنرگ 

یئار باوص  زج  وت  دیان ز  **** یئامنهر تسارت  هک  اجناز 

نادرم کین  ياعد  داب  سب  **** نادرگ خرچ  ریز  هب  وت  عرد 

یماظن تمه  دشاب  سب  **** یماکداش تقو  هب  وت  زرح 

رادناهن ار  دنزگ  بوشآ و  **** رادناهج نیا  لامج  برای ز 

شرای شاب  وت  دور  هک  اجره  **** شراکزاس وت  دنز  هک  رد  ره 

روهقم تسه  هکنانچ  شادعا  و  **** روصنم شایلوا  همه  اداب 

داب یپ  هتسجخ  يو  تلود  رب  **** داب يو  رادمان  هک  همان  نیا 

دومحم داب  شیتبقاع  مه  **** دوعسم تسه  شیا  هحتاف  مه 

رهچونم نب  ناستخا  هاشناورش  حدم  رد  شخب 5 - 

نارایرهش هلمج  هلمج  رس  **** نارادجات هاپس  لیخ  رس 

ملاع كولملا  کلم  قلطم  **** مظعم کلم  ناهج  ناقاخ 

یهایس يدیپس و  ياراد  **** یهاشداپ تخت  هدنراد 

نید تلود و  لالج  هک  ینعی  **** نیکمت لالج و  تهج  بحاص 

روشک تفه  کلم  هدنبیز  **** رفظملاوبا ناکلم  جات 

هیاپ دابقیک  ورسخیک  **** هیاس باتفآ  هشناورش 

شمالغ دش  رهم  هک  تسیرهم  **** شمان هک  ناستخا  نخس  هاش 

هتفهن هفیلخ  هن  ادیپ  **** هتفگ رتچ  كرت  هب  ناطلس 
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رهچونم کلم  فدص  رد  **** رهچ يرتشم  داژن و  مارهب 

لسلسم لد  لسن  هب  شیهاش  **** لوا رود  هب  ات  هفیاط  نیز 

هاش رب  هاش  تسه  مدآ  ات  **** هاگ رب  هاگ  هدیسر  هک  شا  هفطن 

ریشمش زارد  ملق و  هتوک  **** رید ات  داب  هک  ناهج  کلم  رد 

لقع نوچ  هصیقن  یب  هدنامرف  **** لقن یب  کلم  نیشن  گنروا 

نادرم تفه  ياعد  بارحم  **** نادرگ خرچ  تفه  شکندرگ 

قافآ راد  ریرس  رادرس و  **** قازرا نامساک  هن  قازر 

ینامسآ زومر  ياناد  **** یناعم همشچ  هضایف 

شموم رهم  هکنانچ  تسمرن  **** شمولع هدزاود  رارسا 

تشپ هن  تسد و  راهچ  هدید  کی  **** تشگنا شش  هراوق  تفه  نیا 

ربنچ هب  رس  هقلح  وچ  تسا  هدنام  **** رس شربنچ  دشکن ز  رب  ات 

دراد ماو  تایح  بآ  وز  **** دراد مان  باشوخ  يایرد 

هتشگ يارس  شمرک  زا  رحب  **** هتشگ بارخ  وا  فک  زا  ناک 

دناشف ناهج  شمرک  وس  ناز  **** دناتس ناهج  شرفظ  وس  نیز 

هنایزات حانج  هب  دشخب  **** هناور كر  الب  هب  دریگ 

رثوک
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شتخل غامد  زا  دهج  خزود  **** شتخب ماشم  زا  دکچ 

تسنآ زا  مزر  مزب و  هتسیاش  **** تسناهج کلامم  دیشروخ 

مارآ هتفرگ  شپچ  تسار و  رب  **** ماج اب  هرهز  غیت و  هب  خیرم 

يراد حیلس  دنک  خیرم  **** يرای ماج  هب  شدهد  هرهز 

دزیر لعل  هوک  وچ  ماج  زو  **** دزیخ لعل  هوک  شغیت  زا 

رادرک لعل  تسییم  ینوخ و  **** راوخنوخ لعل  ود  نآ  يرگنب  نوچ 

یقاب داب  هکنانچ  تسیفطل  **** یقاس حوبص  هگب  شفطل 

رود وزا  مخز  مشچ  هک  تسیمخز  **** روهقم تسود  هب  ودع  هک  شمخز 

دزاون رگج  دسر  هک  اجره  **** دزات حبص  داب  وچ  فطل  رد 

لاح رد  تخوس  داتف  هک  ره  رب  **** لاتق تسا  هقعاص  وچ  مخز  رد 

رت ناتسناج  رجه  بش  زا  مخز  **** رت ناشف  ناج  حبص  مد  زا  فطل 

دبنسب ار  هرخص  نیدالوپ  **** دبنجب شیهاش  قجنس  نوچ 

دزرین يوج  نیمز  ياغوغ  **** دزرلب شمچرپ  هرط  نوچ 

تسا ریز  بآ  تسا و  ربز  شتاک  **** تسا رید  راگزور  شدرگ  رد 

شتآ زا  بآ  طیحم  تشذگب  **** شربا راوسهش  هدش  وا  ات 

يراب تسیک  يادگ  روفغف  **** يراد هبینج  شرد  هب  رصیق 

یئوگ تسوا  مزب  هسطع  کی  **** یئور هداشگ  نادب  دیشروخ 

تسا ریقح  شیراد  هیشاغ  رد  **** تسا رینم  وا  مان  هک  ردب  ناو 

شک نانس  نایداع  هزین  نوچ  **** شرآ ریت  دوب  هک  دنیوگ 

ریت نآ  دتفا  كوان  يرجم  رد  **** ریگناهج نآ  نامک  ریت و  اب 
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زیوالد یلیامش  یلکش و  **** زیورپ صخش  تشاد  هک  دنیوگ 

دزیرب یمیاق  هب  زیورپ  **** دزیتس را  شباکر  درگ  اب 

شزیرگ هر  لجا  تسبرب  **** شزیت غیت  دیسر  هک  ره  رب 

هدنامن هرز  نآ  رد  هقلح  کی  **** هدنار هزین  هک  یهرز  ره  رب 

هدرک مین  ود  ناهج  ود  صخش  **** هدروخ مین  مخز  هب  شنیبوز 

رهاقراگزور وچ  هنیک  رد  **** رهاظ باتفآ  وچ  رهم  رد 

تسا ریگ  ریش  هنیک  هب  رهم  نوچ  **** تسا ریظن  یب  رهم  هب  حبص  نوچ 

فرط شش  هنامز  رمک  درگ  **** فرح شش  هب  دوخ  مان  هب  تسبرب 

شمامت بدن  هدش  درن  رب  **** شمان فورح  ندز  شش  زا 

دش وکن  وا  رهق  رصرص  اب  **** دش وج  هشپ  وچ  وا  نمشد  رگ 

نوچ
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دزیرگ دوخ  هیالط  هب  هیاس  **** دزیخ باتفآ  بکوم 

مگ دوش  نیمز  طمن  زا  ریش  **** مس دنز  وا  دنمس  هک  اجنآ 

دناوخن یگدنز  همان  سک  **** دنار گرم  تارب  وچ  شریت 

درآرب نوخ  گنس  لد  زا  لعل  **** درآرب نوگ  عزج  رجنخ  نوچ 

دیابر نانمشد  رس  هد  هد  **** دیاشگ رب  هیور  ود  غیت  نوچ 

تسباتفآ وچ  شندز  اهنت  **** تسبایسارف رگا  نمشد  رب 

هتسکش ار  مصخ  دشاب  وک  **** هتسبن رمک  هرگ  رگشل 

هدیدن سک  مصخ  رگشل  زا  **** هدیسر ودب  وا  رگشل  نوچ 

تسباسح نیزا  شینکش  رکشل  **** تسباکر رد  هچرا  شمتسر  دص 

يراهب ون  ربا  دوش  ادیپ  **** يرای رهش  هب  دهن  مزب  نوچ 

دنیب زاب  هکنانچ  هن  دشخب  **** دنیب زاس  هوجو  هک  نادنچ 

جرد اهلاس  هب  دنکن  نارود  **** جرخ دنک  وا  يزور  هب  هک  نادنچ 

تسا لیخ  لیخ  مالغ  ریرحت  **** تسا لیک  هب  شرهوگ  ندیشخب 

دیشخبن دص  هک  دوبن  يزور  **** دیشخبن دوخ  هب  مج  هک  ماج  ناز 

درادن ناشن  وا  تعلخ  زک  **** درادن ناهج  دسج  یتفس 

دشاب ریقح  نیچ  هک  هن  ینیچ  **** دشاب ریق  کشم  شدوج  ای 

يراید هدیصق  هب  دیشخب  **** يراصح هدیرج  هب  دریگ 

شوغآ رد  درواین  شایرد  **** شوج کی  هب  وا  دزیر  هک  ضیف  نآ 

تسخالگنس تسا  رز  هن  یئوگ  **** تسخارف سب  هک  وا  لد  اب  رز 

دزیر هنیزخ  وا  رگ  تسوا  هاش  **** دزیخ هنیزخ  ار  هش  ره  رگ 
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دومحم لیپ  شدنک ز  نوزفاک  **** دوج دنک  نانچ  نآ  يا  هشپ  اب 

شیاپ لیپ  دنشکن  نالیپ  **** شیاس لیپ  تخت  هیاس  رد 

نکاس تارف  ناور  يایرد  **** نکیلو دش  تارف  يایرد 

دشاب راوگرزب  زورون  **** دشاب راب  زور  هک  زور  نآ 

تخت رب  هوکش  زا  دوب  نوچ  وک  **** تخب دج و  زا  میوگب  هیدان 

هوبنا شدرگ  هراتس  هتسب  فص  **** هوک زا  درآرب  رس  هک  ردب  نوچ 

نشلگ هاگ  هراظن  هب  دیاک  **** نشور باتفآ  همشچ  ای 

یهاگحبص لوزن  هب  دیاک  **** یهلا تمحر  وترپ  ای 

رود دوش  وزا  قلخ  دب  مشچ  **** رون نانچنآ  دنیب  هک  مشچ  ره 

ممامت يدمحم  قشع  رد  **** ممان سیواک  ارم  وت  برای 

تسلایخ رد  هچنآ  نک  میزور  **** تسلامج يدمحم  هک  هش  ناز 
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سوب نیمز  باطخ  شخب 6 - 

مدآ یمدآ و  نک  شوخلد  **** ملاع ناج  ناج و  ملاع  يا 

دیشمج تخت  نوزف ز  وت  تخت  **** دیشروخ جات  يارو  وت  جات 

تیمالغ زا  مدرم  يدزآ  و  **** تیمامت زا  ملاع  يدابآ 

( کلذ حص   ) هب ارت  عیقوت  **** کلامم هلمج  هدش  الوم 

ملسم وت  هب  ناهج  مکح  مه  **** مرکم وت  هب  ناهج  کلم  مه 

مارحا هفیلخ  وت  هکس  مه  **** مالسا زارط  وت  هبطخ  مه 

كاشاخ ياج  هب  وا  زا  دزیخ  رز  **** كاخ رب  دنمد  وت  هبطخ  رگ 

گنچ رز  میس و  هب  دنزن  رد  سک  **** گنس رب  دننز  وت  هکس  رو 

تیراد هزین  قاتی  هب  تلود  **** تیراوگرزب زا  هدش  یضار 

رابنا رد  دشک  نازا  وج  هاک و  **** راک ار  خرچ  وت  يروخآریم 

تسناشکهک هاک  هشوخ و  وچ  **** تسناشن وا  هاک  وج و  زا  هچنآ 

یئوب ریبع  ابص  داب  زو  **** یئوخ فیطل  اوه  يدرب ز 

تستاهما لصا  هد  يزور  **** تستایح همشچ  هک  وت  ضیف 

یعیطم زا  وت  مدق  كاخ  **** یعیبر قوار  هدولاپ 

فال دنز  یم  وت  یگدنب  زا  **** فاق ات  فاق  تسیلد  هک  اجره 

یشخب هانگ  ادخ  لضف  نوچ  **** یشخب هالک  رفظ  تسد  نوچ 

تساپ تسه  کلم  سپ  شیپ و  **** تسایس رد  کلم  هب  تسیقاب 

یهانپ ناهج  یشاب  سپ  رو  **** یهار غارچ  يور  شیپ  رگ 

قداص رینم و  نیسپ  حبص  نوچ  **** قفاوم نیب  شیپ  هلعشم  نوچ 
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يراد وت  ناهج  لمع  مکح  **** يراد وت  ناشن  لمع  ناوید 

دنسیون هدبع  وت  كاخ  رب  **** دنسیئر لمع  نیا  رد  هک  اهنآ 

يامرف راک  وت  تکلمم  رد  **** يار فرشم  لقع و  یفوتسم 

تسا داقتعا  بحاص  وت  قح  رد  **** تسا دارم  هناشن  هک  تلود 

دزیخ وت  تلود  هیاس  زا  **** دزیرگ وزا  ودع  هک  ترصن 

تسا هدیرفآ  ترصن  تلود و  زا  **** تسا هدید  رون  هک  تملع  یئوگ 

يدرم رازه  رمک  يدنب  **** يدربن مه  مکح  هب  هک  ره  اب 

ار شرس  ینکفا  شنماد  رد  **** ار شرب  ینک  نوخ  هب  هکنآ  یب 

یناشن شتداعس  تخت  رب  **** یناسر ودب  رظن  هک  سکنآو 

ار شتیالو  ینک  داباو  **** ار شتیآ  یسیون  حتف  رب 

زا دش  هدنخرف  **** یماظن رب  وت  رظن  هچرگ 
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یمان دنلب 

تسیور هتسجخ  وت  تلود  رب  **** تسیوک نابساپ  هک  زین  وا 

دراد مامت  یخرف  نوچ  **** دراد مان  يامه  هک  یغرم 

هیاس ش تسخرف  هک  تفگشن  **** هیام ش تست  رهم  هک  غرم  نیا 

تسهاش ياعد  شسفن  درو  **** تسهاگحبص غرم  هک  غرم  ره 

دراد ماقم  رفظ  حتف و  رب  **** دراد مان  ردق  تعفر و  اب 

تهاگ ریرس و  رفظ  حتف و  اب  **** تهاج داب  ردق  تعفر و  اب 

وت زا  ملاع  دابم  لوزعم  **** وت زا  مرخ  هلاس  همه  ملاع 

تداب راک  قیفر  قیفوت  **** تداب رای  عیطم و  لابقا 

هدازهاش هاش و  تلود  زا  **** هداشگ ناتسود  همه  مشچ 

هاشناورش دنزرف  هب  شیوخ  دنزرف  ندرپس  شخب 7 - 

یهایس زا  يدیپس  دومنب  **** یهاگحبص خرس  رهوگ  نوچ 

نم هداز  تشپ  نم و  تشپ  **** نم هداشگ  ناک  رهوگ  نآ 

دنار نخس  هش  ناک  رهوگ  زو  **** دناشفارب ناک  هالک  هب  رهوگ 

دنوادخ نآ  هانپ  هب  شکرد  **** دنویپ دقع و  هب  ار  سکیب  نیاک 

زومآون نم  تسا و  ملق  ون  وک  **** زورما شدهع  هب  ارم  راپسب 

دریگ لاف  هب  ارت  زردنا  **** دریگ لامک  شمرک  نوچ  ات 

تسیار گرزب  یلو  تسا  درخ  **** تسیاس جوا  هک  نیشن  تخت  ناک 

تسا کلم  ناج  تسا و  کلم  مسج  **** تسا کلم  نامسآ  هرایس 

دهعیلو مه  دهع و  یلاو  مه  **** دهم هن  مزب و  تفه  فسوی  نآ 
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رهچونم کلم  فدص  رد  **** رهمون طاشن و  ون  سلجمون و 

يدنم شوه  هب  ناکلم  زغم  **** يدنلب رس  هب  ناهج  ود  رخف 

دیما میب و  ياشگ  هبوصنم  **** دیشروخ هام و  ناتس  ثاریم 

نارادجات زامن  بارحم  **** ناراوگرزب رصب  رون 

جاتحم تسوا  يور  هب  لابقاک  **** جات رخفم  تخت و  �هیاریپ 

هداشگ ناستخا  کلم  مشچ  **** هدازهاش وت  فرش  زا  يا 

یهاگحبص گنر  ود  بیس  نوچ  **** یهاش هب  تکلمم  ود  جوزمم 

هدنام دابقیک  همخت  زا  **** هدناشن يورسخ  هب  مخت  کی 

راگ رب  هتسشن  ون  هطقن  کی  **** راگرپ تفه  طخ  زکرم  رد 

دراد هاگن  تدب  مشچ  زو  **** دراد هانپ  تدوخ  هب  دزیا 

يرایشوه نهذ و  تیاغ  زک  **** يراودیما ادخ  هب  مراد 

تیافک رهب  يوش  هدامک  **** تیانع زا  دناسر  تاجنآ 

ینادب نادرخب  هتفگ  مه  **** یناوخب ناورسخ  همان  مه 

نیرد ار  هتفهن  جنگ  نیا 
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جرب رد  هتفه  ود  هم  وچ  ینیب  **** جرد

يدهع چیه  نارق  دیان ز  **** يدهم سورع  نینچ  هک  یناد 

يرادب شردارب  رامیت  **** يراین رظن  شردپ  رد  رگ 

شمان هب  ینک  يدبا  یمسر  **** شمامت شزاون  هار  زا 

دشابن سپ  رظن ز  شیپ و  رس  **** دشابن سک  دنمتجاح  ات 

هاش تلود  داب و  وت  لابقا  **** هاتوک تشگ  هصق  متفگ و  نیا 

رود نمچ  نازا  دابم  ورس  نیو  **** رون نیا  زا  داب  هداشگ  مشچ  نآ 

هتسکش نانمشد  لد  تشپ و  **** هتسب تشپ  هاش  هب  وت  يور 

یناگدنز بآ  هب  رضخ  نوچ  **** ینادواج هاش  وت  هب  هدنز 

رکیپ ود  نیا  زا  داب  هتخورفا  **** رظنم جوا  رهپس  مارجا 

نارکنم نادوسح و  تیاکش  رد  شخب 8 - 

تسا شومخ  ارچ  ناهج  يایوگ  **** تسا شوج  تقو  هک  الد  شوج  رب 

زورما تساجک  ینخس  نیز  هب  **** زورما تسارم  نخس  نادیم 

مشیوخ جنگ  ممشتحم ز  رگ  **** مشیوخ جنرتسد  روخ  يرجا 

مناوخ عبس  تفه  هعومجم  **** منار هک  یهگرحس  رحس  نیز 

دشاب لابو  شندش  رکنم  **** دشاب لالح  نینچ  هک  يرحس 

ممان تشگ  بیغ  هنییاک  **** ممامت نانچ  نخس  رحس  رد 

یحیسم زجعم  رس  دراد  **** یحیصف زا  منابز  ریشمش 

دیاشگ نابز  مصا  رذج  زک  **** دیامن نانچنآ  رثا  مقطن 

دزوسب یهن  وا  رب  تشگناک  **** دزورف نانچ  شبت  مفرح ز 
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تفای نم  راگزور  هب  هزاوآ  **** تفای نم  رابیوج  بآ ز  رعش 

دنناروخ ناهج  نم  هیاس  رد  **** دنناروخ نان  هک  ناکمن  یب  نیا 

تسا ریس  ریش  راکش  هبور ز  **** تسا ریش  راک  دیص  ندنکفا 

یقلخ دنروخ  نم  هک ز  هب  نآ  **** یقلح ماک و  هب  نم  ندروخ  زا 

یئاخ ژاژ  هب  وت  نم و  زا  رود  **** یئاور نیا  لوبق  دساح ز 

تسد رد  هتفرگ  ارم  ضیرعت  **** تسپ نم  شیپ  هب  هدش  هیاس  نوچ 

یئآرد لغد  دهن  شیپ  وا  **** یئارس لزغ  منک  هشیپ  رگ 

تسس يدیالق  دنک  زاب  وا  **** تسچ يدیاصق  منک  زاس  رگ 

دناوخ هصق  هک  منک  هچ  هصق  **** دنار هصق  مظن  هب  وچ  مزاب 

بولقم کیلو  دنز  زین  وا  **** بوخ یبلاق  هب  منز  هکس  نم 

مجنا هریت  بآ  رد  تسادیپ  **** مدرم هک  دنک  نآ  همه  یپک 

هک يدسج  ره  رب 
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روجنر تسه  شیوخ  هیاس  زا  **** رون نآ  دبات 

تسادرون نارگ  يرگ  زنط  رد  **** تسدرم زاس  هصیقن  هک  هیاس 

مرش دوب  یک  تسین  شمشچ  نوچ  **** مرزآ درادن  دنک و  يزنط 

هیالط نیا  زا  دوبن  دازآ  **** هیاس تشادن  وک  ربمغیپ 

تسکاب هچ  گس  ناهد  كرچ  زا  **** تسکاپ هک  ار  طیحم  يایرد 

ناشوج نوخ  مخر ز  تسخرس  **** ناشوگ درز  مشچ  دنچره ز 

یئور خلت  يور  هن ز  اما  **** یئوش هرانک  منک  رحب  نوچ 

تسس موش  یم  عمش  وچ  هدنخ  زو  **** تسچ مروخ  یم  غارچ  وچ  یمخز 

منیشن ارچ  نالد  گنس  اب  **** منینهآ هن  رگ  هنیآ  نوچ 

مدرد نیب ز  مصخ  ندنک  ناج  **** مدرم هک  نیبم  نم  ندنک  ناک 

تسین یهبنشراچ  بش  الاک  **** تسین یهب  متعنص  رکنم  رد 

تسدزد گناب  هچرا  مدیوگ  دب  **** تسدزم ياج  هب  نم  رد  دزد 

دنیوگ دزد  دنود و  يوک  رد  **** دنیوج دزد  يوک  هب  وچ  نادزد 

دشاب لابو  نم  نتفگ  دب  **** شداب لالح  نم  يدزد  رد 

دنادن ردقنیا  دنک  یم  دب  **** دنادن رنه  رنه و  دنیب 

داب رتروک  تسا  دش  روک  زو  **** داب رصب  یب  تسا  رصب  اب  رگ 

مرزآ هن  نیا  تسیراشفا  دزد  **** مرش زا  مزادگ  نم  ددزد و  وا 

تسا داشگ  رد  هک  ایب  دزیخ و  وگ  **** تسا داهن  لد  هیدک  هب  وچ  ین  ین 

يدوب هراچ  هچ  یمدب  نم  رگ  **** يدوس دنمزاین  تسواک  نآ 

منیب هچ  یسلفم  يدزد  رد  **** منیتسآ رد  ناهج  ود  جنگ 
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ناتسب هاوخ  دزدب و  هاوخ  وگ  **** ناتسد ریز  هب  ما  هقدص  بجاو 

مجنر هنوگچ  نانز  بقن  زا  **** مجنگ ناک  تسا و  رد  يایرد 

تشاد ناوت  یم  دنپس  هب  یبوخ  **** تشاد ناوت  یم  دنب  هب  هنیجنگ 

مداز رایدنپس  عرد  اب  **** مداد رایدنپس  هک  ردام 

مان کی  رازه و  ددع  ینیب  **** ماگ یهن  را  یماظن  طخ  رد 

شمان تسا  هن  دون و  اب  مه  **** شمال يرب ز  فلاک  سایلاو 

مراد حیلس  کی  مک  دص  اب  **** مراصح کی  رازه و  هنوگنیز 

جنگ ندیرب  زا  منمیا  مه  **** جنر ندیشک  زا  مغراف  مه 

؟ دراد راکچ  وا  رد  باقن  **** دراد راصح  نینچ  هک  یجنگ 

بطر هک  اجره  **** رام یب  تسین  جنگ  هک  تسنیا 
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راخ دوب 

تشاد ناهرمه  ینک ز  ماندب  **** تشادناهج وا  هک  يرومان  ره 

تسر یمن  ناردارب  دقح  زا  **** تسب یم  دقع  هام  هک ز  فسوی 

يدوهج ره  يافج  درب  یم  **** يدود تشادن  شمد  هک  یسیع 

دوب بهلوب  راخ  هتسخ  مه  **** دوب برع  دمآرس  هک  دمحا 

تسا نیبگنا  مک  سگم  شین  یپ  **** تسا نینچ  ناهج  ات  هک  تسا  رید 

يروم حانج  نمز  درزان  **** يروز قیرط  زا  منم  نم  ات 

متسجن سک  راک  ندیروش  **** متسشن باشوخ  هب  يرد 

میوگن يدب  یگس  قح  رد  **** میوخ فیرح  نم  هن  هک  اجنآز 

داد میریلد  هل ) بیعال  ****) داد میریش  هک  یگس  قسف  رب 

رتهب هتفگن  دش  هک  هتفگ  نیو  **** رتهب هتفهن  بضغ  هک  مناد 

ینابز یب  تسا  یتریغ  یب  **** ینادراک باسح  هب  نکیل 

تسیئاجک ام  عاتم  هک  دناد  **** تسیئانشآ رهش  هک ز  سک  نآ 

تسه ینم  زج  هک  منم  هن  شمصخ  **** تسد دشک  نم  يژک  هب  وکناو 

یئور هزات  هب  يرگج  روخ  یم  **** یئوگ هزره  الد ز  شوماخ 

نز یم  سوب  هدنشک  تسد  رب  **** نز یم  سوک  لیحر  هب  لگ  نوچ 

راد یم  شیپ  هالک  تسین  رس  **** راد یم  شیوخ  نوخ  دروخ ز  نان 

رازاب قلخ  هک  هب  وت  هدرزاک  **** رازایم نک و  یشک  رازآ 

یماظن دمحم  دوخ  دنزرف  تحیصن  رد  شخب 9 - 

نینوک مولع  رظن  غلاب  **** نیعلا هرق  هلاس  هدراچ  يا 
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يدوب هلاوح  نمچ  هب  لگ  نوچ  **** يدوب هلاس  تفه  هک  زور  نآ 

يدیشکرس جوا  رب  ورس  نوچ  **** يدیسر هدراچ  هب  هک  نونکا  و 

تسیزارفرس تسا و  رنه  تقو  **** تسیزاب تقو  هن  نیشنم  لفاغ 

زور زا  تزور  دنرگن  هب  ات  **** زومآ یگرزب  بلط و  شناد 

تسا یلاخ  گرزب  رجش  زا  لسن  **** تسا یلاسدرخ  هب  تبسن  مان و 

دوس ترادن  نم  يدنزرف  **** دوب تدیاب  گرزب  هک  ییاج 

شاب نتشیوخ  لاصخ  دنزرف  **** شاب نکش  هپس  دوخ  هب  ریش  نوچ 

راد هگن  بدا  ادخ  قلخ  اب  **** راد هگن  ببس  یبلط  تلود 

یلاخ شابم  ادخ  سرت  زا  **** یلاکس يا  هناسف  هک  اجنآ 

تلاجخ تدشابن  هدرک  زک  **** تلاح يور  بلط ز  لغش  ناو 

دنمورب يوش  ردپ  دنپ  زا  **** دنپ نیدب  رسپ  يا  یهد  لد  رگ 

منیب تیرونخس  نییآ  و  **** منیب تیرورس  رس  هچرگ 

بذکا نوچ  **** وا نف  رد  چیپم و  رعش  رد 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 761 

http://www.ghaemiyeh.com


وا نسحا  تسوا 

یماظن رب  تس  هدش  متخ  ناک  **** یمان دنلب  بلطم  نف  نیز 

تسا دنمدوس  هک  بلط  ملع  نآ  **** تسا دنلب  تبترم  هب  هچ  را  مظن 

یسانش نتشیوخ  هب  شوک  یم  **** یسایق طخ  نیا  لودج  رد 

زورفا رطاخ  تسا  یتفرعم  نیاک  **** زومآرد دوخ  داهن  حیرشت 

نادبالا ملع  نایدالا و  ملع  **** ناملع ملع  تفگ  ربمغیپ 

تسا بیبط  ای  هیقف  ود  ره  ناو  **** تسا بیط  يوب  ملع  ود  فان  رد 

شک یمدآ  بیبط  هن  اما  **** شه يوسیع  بیبط  شاب  یم 

زومآ تلیح  هیقف  هن  اما  **** زودنا تعاط  هیقف  شاب  یم 

يدرگ دنمجرا  همه  شیپ  **** يدرگ دنلب  يوش  ود  ره  رگ 

یشاب دهم  ود  فرط  بحاص  **** یشاب دهع  نیفرط  بحاص 

یناد مامت  ار  شناد  ناک  **** یناوخ هک  قرو  ره  هب  شوک  یم 

دب يزود  هالک  رتهب ز  **** دوخ تیاغ  هب  ییرگ  نالاپ 

نتسشن ناوت  یمن  راک  یب  **** نتسب راک  وت  زا  نم  نتفگ ز 

تسا باوص  نخس  ره  نتفگ  مک  **** تسا بآ  فطل  هب  نخس  هک  نیا  اب 

دزیخ لالم  رپ  ندروخ  زا  **** دزیخ لالز  همه  هچ  را  بآ 

رپ دوش  ناهج  وت  كدنا  ات ز  **** رد نوچ  يوگ  هدیزگ  يوگ و  مک 

دز ناوت  رپ  هک  دوب  تشخ  نآ  **** دز ناوت  رد  وچ  نخس  زا  فال 

تسکاخ بآ و  شخب  شیارآ  **** تسکاپ لصا  زک  يدیراورم 

تساهناج ياود  دوش  درخ  نوچ  **** تساهناک جنگ و  تسرد  تسه  ات 
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رتهب هایگ  دص  نمرخ  زا  **** رورپ غامد  لگ  هتسد  کی 

شیب وزا  باتفآ  کی  میظعت  **** شیپ رد  هراتس  دص  دشاب  رگ 

تسا باتفآ  رد  یگتخورفا  **** تسا بات  هب  یبکوک  همه  هچرگ 

رکیپ تفه 

هدنیاشخب دزیا  مان  هب  شخب 1 - 

وت زا  شیپ  هدوبن  يدوب  چیه  **** وت زا  شیوخ  دوب  هدید  ناهج  يا 

زیچ همه  تیاهن  تیاهن  رد  **** زیچ همه  تیادب  تیادب  رد 

دنویپ نمجنا  زورفا و  مجنا  **** دنلب رهپس  هدنرآرب  يا 

دوجو راگدیرفآ  عدبم و  **** دوج نیازخ  هدننیرفآ 

همه راگدیرفآ  همه و  يا  **** همه راک  هتشگ  وت  زا  دنمزاس 

تدننادن نینچ  زج  نالقاع  **** تدننام لثم و  تسین  یتسه و 

یئارآ تروص  هب  تروص  هب  هن  **** یئانیب لها  شیپ  ینشور 

کیل هدنز  **** تادوجوم هدنز  تستایح  هب 
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تایح تست  دوجو  زا 

هدنزاون مه  شخب و  اون  مه  **** هدنزاس چیه  ار ز  ناهج  يا 

تسماجنا رخآ  زاغآ و  لوا  **** تسمان ره  يادتباک  وت  مان 

راک رخآ  هب  نیرخالارخآ  و  **** رامش شیپ  هب  نیلوالا  لوا 

وت هب  تست  هب  همه  تشگزاب  **** وت هب  تسرد  همه  دوب  تسه 

لاوز درگ  هتسشنان  ترد  رب  **** لایخ هار  وت  ترضح  رب  هتسب 

دنداب رگید  نآ  یئادخ و  وت  **** دنداز رگید  نآ  يدازن و  وت 

یئاشگب راک  هتکن  یکی  هب  **** یئامنب هار  هشیدنا  کی  هب 

وا رد  دش  هتسب  لفق  رب  لفق  **** وا رس  دش  هدجس  لهاان  هکناو 

يزور ار  غرم  غرم و  ار  زور  **** يزورفا بش  ار  حبص  یهد  وت 

هایس دیپس و  هدرپ  ارس  ود  **** هام هب  باتفآ و  هب  يدرپس  وت 

دناوت هاگراب  ناشوگ  هتفس  **** دناوت هار  ناکلاس  بش  زور و 

دننکن دوخ  مکح  هب  يراک  چیه  **** دننکن دب  کین و  وت  مکح  هب  زج 

غارچ رتکانبات ز  يدرخ  **** غامد نورد  یتخورفا  رب  وت 

تسدوخ ياج  هب  وت و  زا  تسدوخ  یب  **** تسدرخ رد  هک  یکریز  همه  اب 

ددرگ یک  مه  راک و  نیا  درگ  **** ددرگ یپ  وت  هر  رد  درخ  نوچ 

تساجک هب  وا  ياج  هک  دنادن  سک  **** تسام نت  رد  تسرهوج و  وا  هک  ناج 

يار هتفیش  مهو  وت  رد  دسر  نوچ  **** ياج يرادن  یین  رهوج  هک  وت 

هن تیاج  چیه  یئاج و  همه  **** هن تیامنهر  یئامن و  هر 

مینوریب تفه  نوریب  وت  اب  **** مینودرگ عبس  یئزج ز  هک  ام 
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هاگن وت  رد  هدرکن  تبیه  مه ز  **** هار هتفای  وت  زا  هک  یلک  لقع 

جاتحم وت  ضیف  ياهددم  هب  **** جاد بش  ات  دیپس  زور  يا ز 

ینادرگ لاح  وت  زج  سک  تسین  **** یناس رهب  یئوت  نادرگ  لاح 

دوبن دوخ  تاذ  هب  سک  یتسه  **** دوبن دب  کین و  وت  یهاوخن  ات 

گنر شتآ  لعل  لعل و  شتآ  **** گنس لد  زا  يرآ  وت  یهد و  وت 

درب ادرب  دننز  وت  رد  رب  **** درگ یتیگ  نامسآ  یتیگ و 

ره
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تست هدرک  هدرک  دنچیه  همه  **** تست هدرپ  دنب  شقن  یسک 

دیآ نوبز  دب  کین و  زا  دوخ  هک  **** دیآ نوچ  هراتس  زا  کین  دب و 

يداز یمجنم  زا  دابقیک  **** يداد یتداعس  هراتس  رگ 

سایق هب  درب  هر  هنیجنگ  هب  هک  **** سانش هراتس  مدرم  زا  تسیک 

جنپ زا  تفه  هراتس  دنادن  هک  **** جنگ ارنآ  یجنایم  یب  یهد  وت 

مولع ياه  هتفهن  کیاکی  اب  **** موجن ياه  هقیقد  زا  تسه  هچ  ره 

متسش قرو  متفای  ارت  نوچ  **** متسج قرو  ره  رس  مدناوخ و 

مدید ارت  همه  رب  ادخ  رد  **** مدید ادخ  رد  يور  ار  همه 

تسینان ارک  ره  وت  رونت  زو  **** تسیناج اجک  ره  هدنز  وت  هب  يا 

نک مزاین  یب  قلخ  رد  زو  **** نک مزارفرس  شیوخ  رد  رب 

ناروناج شخب  قزر  یهد  وت  **** نارگد یجنایم  یب  نم  نان 

وت رد  زا  متفرن  سک  رد  رب  **** وت رب  زا  یناوج  دهع  هب  نوچ 

يداد یم  وت  متساوخ  یمن  نم  **** يداتسرف مرد  رب  ار  همه 

ریگ متسد  تسیندیسرت  هچنآ  ز  **** ریپ متشگ  وت  هگرد  رب  هک  نوچ 

همه تسارم  ناهج  یئارم  وت  **** همه تساطخ  نخس  نیاک  نخس  هچ 

ناهر زاب  دناهر  یناوت  وت  **** ناهج راک  ار ز  هتشگ  رس  نم 

یئوت ریذپرد  هک  مریذپ  رد  **** یئوت ریگتسد  هک  ملان  هک  رد 

یسک زار  تسین  هدیشوپ  وت  رب  **** یسب تسه  هچرگ  هدنشوپ  زار 

ینادیم وت  مه  هک  روآ  رب  وت  **** یناهنپ تسین  وت  زک  یضرغ 

مسفن دوب  ضرغ  یب  مه  وت  اب  **** مسرن ضرغ  نیدب  را  زین  وت  زا 
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میوگ یم  وت  اب  هک  هب  نآ  نخس  **** میوج یم  وت  زا  هک  هب  نآ  ضرغ 

موش راوگرزب  میوگ  وت  اب  **** موش راوخ  قلخ  هب  میوگ  زار 

وت رد  زا  شنارم  سک  رد  هب  **** وت رورپ  هانپ  یماظن  يا 

يدنسرخ جات  هب  ار  شتمه  **** يدنوادخ زا  هد  يدنلب  رس 

دوب رادجات  شیورد  هچرگ  **** دوب راک  ضرع  هک  یتقو  هب  ات 

نامعن ندش  ادیپان  قنروخ و  تفص  شخب 10 - 

یمارالد نادب  دش  يا  هضور  **** یمارهب رف  هب  قنروخ  نوچ 

شدناوخ نیچ  راهب  شنیرفاو  **** شدناوخ نیمز  هلبق  نامساک 

هب یمدآ  رازهدص  **** وا ندینش  ربخ  زا  دندمآ 
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وا ندید 

تفر یم  نیتسآ  هب  شناتسآ  **** تفگ یم  نیرفآ  شدید  یم  هکره 

بآ وچ  تشگ  هناور  یئاهتیب  **** باب ره  زا  قنروخ  ریدس  رب 

رهم هن  دید و  هام  هن  شتسرپ  نآ  **** رهپس لیهس  دش  بات  نمی  ات 

ینارون لیهس  رپ  ینمی  **** یناشفارد رد  دوب  یندع 

دش یمارگ  مرا  نوچ  ناهج  رد  **** دش یمان  هک  وا  شقن  زا  نمی 

ياج شدوب  هدرک  مارهب  هصاخ  **** يارآ ناهج  لمح  جرب  وچ  دش 

ماج شطاشن  رب  تشادرب  هرهز  **** مارهب وا  ماب  هب  دش  رب  هکنوچ 

نورب هام  نورد و  شباتفآ  **** نودرگ نوچ  هدرک  دید  یگشوک 

يرذگهر غارچ  نوریب  هم ز  **** يرگ هولج  هب  نورد  زا  باتفآ 

نازخ داب  تسوک  داب  نآ  زا  رود  **** نازو داب  هشیمه  وا  رس  رب 

خارف تشهب  نوچ  دید  یتحاس  **** خاک هشوگ  راچ  دید  ورف  نوچ 

تایح بآ  وچ  یگدنراوگ  هب  **** تارف بآ  هدنور  وس  یکی  زا 

ریش نغور و  هب  هتشابنا  یهد  **** ریدس يوج  هردس  يوس  رگید  زو 

سفن هداشگرب  هفان  زا  شداب  **** سپ زا  رازغرم  شیپ و  هیداب 

مارهب اب  هتسشن  اشامت  هب  **** ماب ینایک  نآ  رب  نامعن  دوب 

تشک يزبس  دید و  هلال  یخرس  **** تشهب قاور  نآ  درگ  رب  درگ 

يرد کبک  ورذت و  هاگیاج  **** يرتشوش طاسب  ارحص  همه 

دوب دیاب  داش  ياج  نینچ  هب  **** دوب دیاش  هچ  رتبوخ  نیا  زا  تفگ 

تسرپ حیسم  يا  هشیپ  رگداد  **** تسد رب  نامز  نآ  شروتسد  دوب 
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تست تیالو  رد  هچره  زا  رتشوخ  **** تسرد هب  نتخانش  دزیاک  تفگ 

يرادرب يوب  گنر و  نیا  زا  لد  **** يرادربخ تفرعم  ناز  وت  رگ 

مرن نامعن  شوک  تخس  لد  دش  **** مرگ هرارش  نآ  زیگنا  شتآز 

راک رب  دشن  نینچ  یقینجنم  **** راصح تفه  هدیشکرب  کلف  ات 

ریش وچ  يور  داهن  نابایب  رد  **** ریز هب  قاور  زا  دش  نامعن  هکنوچ 

تسار دیاین  مهب  ایند  نید و  **** تساخرب تکلمم  جنگ و  رس  زا 

یناهنپ قلخ  دش ز  يرپ  نوچ  **** ینامیلس نآ  زا  تسبرب  تخر 

شیوخ هنامز  ورسخیک  تنیا  **** شیوخ هناخ  هب  رگید  شدیدن  سک 

باوج دادن  شتلود  فتاه  **** باتش دومن  یسب  رذنم  هچرگ 

یکوس تشاد 
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تشاذگب مغ  هب  ار  دنچ  یکزور  **** تشاد دیاب  کنانچ 

شدود ناز  هناخ  تشگ  هیس  هک  **** شدوب مغ  ياج  دروخ و  یسب  مغ 

ریرس جات و  هب  دش  لوغشم  زاب  **** ریزگ جات  ریرس و  زا  دوبن  نوچ 

دروآ شیوخ  رارقرب  ار  کلم  **** دروآ شیپ  داد  درک و  سب  روج 

هاش دیسر ز  یشوخلد  تعلخ و  **** هاپس کلم و  هب  شیرادهپس  رب 

زین رتوکن  وز  هکلب  ردپ  نوچ  **** زیزع ناج  وچ  ار  مارهب  تشاد 

مارهب اب  هدروخ  هیاد  کی  ریش  **** مان نامعن  تشاد  بوخ  يرسپ 

یلاخ وزا  نامز  کی  يدشن  **** یلاسمه یمدمه و  رس  زا 

يدندناشف رد  مزب  یکی  رد  **** يدندناوخ فرح  هتخت  یکی  زا 

رود یتشگن  نیزا  نآ  نآ  زا  نیا  **** رون زا  باتفآ  وچ  يزور  چیه 

دنچ یلاس  تفرگ  یم  شرورپ  **** دنلب راصح  نآ  رد  هدازهاش 

يامنهار ملع  هب  شلقع  دوب  **** يار شدوبن  نتخومآ  هب  زج 

یناتسبد غم  شداد  دای  **** ینانوی یسراپ و  يزات و 

رهپس رامش  رد  دوب  یتیآ  **** رهم تراهم و  اب  هاش  نآ  رذنم 

جرد هب  جرد  هداشگرس  وا  شیپ  **** جرب هدزاود  رتخا و  تفه  دوب 

هدرک لح  رازه  یطسجم  نوچ  **** هدرک لمع  یسدنه  طخ  هب 

هدومیپ رطق  هرطق  ات  هرطق  **** هدوب نوگبآ  خرچ  دصار 

شیوخ رطاخ  هب  ربخ  هداد  زاب  **** شیدنارود ياهناخناهن  زا 

ياشگ زمر  دید و  زومآ  شناد  **** يارب لقع و  هب  ار  هدازهش  هک  نوچ 

رهپس ياهزار  تخومآ  يورد  **** رهم هب  شیپ  داهن  شلیم  تخت و 
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دوب ینامسآ  رگ  ینیمز  رگ  **** دوب یناهن  نآ  هک  يریمض  ره 

تخومآ ورد  دش  هلمج  مهب  نوچ  **** تخودرب مهب  کی  هب  کی  ار  همه 

مامت تخانش  ار  ملع  ره  لصاک  **** مارهب دش  دنم  هرهب  نانچ  ات 

باقن بیغ  يور  يدیشکرد ز  **** بالرطصا چیز و  رادومن  رد 

يداشگب خرچ  راک  زا  هرگ  **** يداهنب لیم  تخت و  نوچ  زاب 

دیزگ حالس  يزومآرنه  **** دینش تفگب و  دش  دنمرنه  نوچ 

زاب ناگوچ  رهپس  زا  درب  يوگ  **** زات کت و  يراوس و  حالس و  رد 

دنک ریش  هجنپ  **** گرزب تشگ  زین  هیاپ  نآ  زا  نوچ 
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گرگ ندرگ  و 

وا يراوس  اب  دنکفا  رپس  **** وا يرازگ  نانس  زا  حبص  غیت 

ریرح ناینرپ و  دنزودن  هک  **** ریت هب  هراخ  گنس  تخود  نانچنآ 

يدناشنب هناشنرب  ار  هبعج  **** يدنار يا  هناشن  رب  رگا  ریت 

گنر شتآ  کیل  یتشگ و  بآ  **** گنس كرات  هب  يدزرب  رگا  غیت 

يدوبرب هقلح  وچ  شنانس  هب  **** يدوب ینزرا  رگ  هزین ش  شیپ 

ياشگ هقلح  جنگ  لفق  زا  شغیت  **** يابر هقلح  ریش  قلح  زا  هزین ش 

يزاب دش  يوم  هب  ار  شقلغی  **** يزادنا تسار  هاگرظن  رد 

رون رگ  نآ  دوب  هیاس  را  يدز  **** رود يدوب  هچرگ  يدید و  هچره 

باوص دید  هچنآ  رب  دز  شتلود  **** باترپ رد  دیدن  مه  وا  هچنآو 

همه دندز  وزا  ییش  فال  **** همر هاگساپ  ناساپ  ریش 

درک يزاب  هزرش  ریش  اب  هاگ  **** درک يزاتکرت  ربب  رب  هاگ 

دندناوخ شینامیلا  مجن  همه  **** دندنار نخس  اجک  ره  نمی  رد 

ناروگ ندرک  غاد  مارهب و  ندرک  راکش  شخب 11 - 

یماخ دتس  نمی  میدا  زا  **** یمارهب لامج  لیهس  نوچ 

میدا تفای  لیهس  زا  چنآ  تفای  **** میعن طاشن و  نآ  زا  رذنم  يور 

شردپ نآ  ردارب  تقفش  هب  نیا  **** شرنه زا  رذنم  نامعن و  تشگ 

راک همه  رد  مالغ  نیو  یهر  نآ  **** راذگب يردارب  يردپ و 

يزورفا سلجم  هب  شقیفر  ناو  **** يزومآ شناد  هب  شبیقر  نیا 

هداد شیراوس  طاشن  ناو  **** هداد شیراوتسا  ملع  هب  نیا 
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مان دش  نامسآرب  شنیمز  زک  **** مارهب یگرزب  دش  نانچ  ات 

دوبن راک  شاهراک  رگد  اب  **** دوبن راکش  یم و  الا  شراک 

ریزگ روگ  دوب ز  یک  ار  هدرم  **** ریچخن رد  دوب  روگ  هدرم 

تفای يروگ  مشچ  یمشچ ز  روگ  **** تفاتشب نامک  زا  شریت  اجک  ره 

تسرد ماگ  هب  هدوسآ و  کت  هب  **** تسچ شدوب  ياپ  داب  يرقشا 

شماگ زا  هتسکش  نکرپ  تسد  **** شمادنا زا  ياپ  هدروآرب  رپ 

هام هصرق ز  رهم و  يدرب ز  يوگ  **** هار یتشبن  نوچ  هک  يدرون  هر 

یشیپ یلزنم  هداد  ار  داب  **** یشیوخ کلف  شبنج  اب  هدرک 

شمسدوب هدنک  روگ  دص  روگ  **** شمد دوب  هداد  رام  دص  چیپ 

راک يدوبن  شبکرم  رگد  اب  **** راکش تقو  هب  یتخات  ورب  هش 

مس روگ  رقشا 
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يدرک نیرفآ  شدرگرب  روگ  **** يدرک نیز  وچ 

ار ناروگ  نیرس  مس  زا  یتفس  **** ار ناروتس  کت  هب  يدنام  زاب 

راوس ریژه  نآ  يدرک  ورب  نیز  **** راک تلالم  زا  هک  یتقو  تقو 

ناتسراگن نوچ  شقن  رب  شقن  **** ناتسراکش وا  لعن  زا  یتشگ 

نزوگ روگ و  یتخیر ز  اه  هتشپ  **** نزو دراد  گنس  هکناز  رتشیب 

روگ هویرگ  سب  یتشگ ز  روگ  **** روتس مس  ریز  هب  ارحص  يور 

درگ نودرگ  دیدن  شباتش  زک  **** درون هویرگ  رقشا  نآ  رب  هش 

یتفرگب رازه  هدنز  روگ  **** یتفرگب راکش  دنمک  نوچ 

دنمک هب  ای  دنکف  وزاب  هب  ای  **** دنب هب  دیرواک  روگ  رتشیب 

تشکن چیه  هلاس  راچ  زا  رتمک  **** تشپاتشپ تفرگ  دص  رگا  روگ 

مامت لاس  راهچ  شدوبن  هک  **** مارح دوب  هدرک  روگ  نآ  نوخ 

شنابایب یگنهرس  داد  **** شنار رب  درک  غاد  دوخ  مان 

یکی رازه  زا  یتفرگب  هدنز  **** یکی رادغاد  روگ  ناز  هکره 

يدیدرگن وا  رازآ  درگ  **** يدید وا  رب  کلم  غاد  هک  نوچ 

يداشگب دنب  ار ز  ییدنب  **** يداد وا  هاگغاد  رب  هسوب 

مینار كرت  شوخ  هک  هب  نآ  یلتخ  **** میناطلس مان  غاد  اب  هک  ام 

غاد تسر ز  دید  غاد  هک  روگ  **** غار هب  هوک و  هب  ناخروگ  نانچنآ 

تسین يروز  تسد  غاد  ورب  هک  **** تسین يروم  هناخروگ  نینچ  رد 

نمد راید و  نآ  ناریلد  اب  **** نمی هاگراکش  ردنا  يزور 

شمارهب رهپس و  زا  درب  يوگ  **** شمان دش  روگ  مارهب  هک  هش 
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سپ نامعن  دوب و  شیپ  شرذنم  **** سفن راکش  تهزن  زا  دز  یم 

وا رس  ات  ياپ  زا  ناریح  هدنام  **** وا رکیپ  هوکش  رد  یکی  ره 

تسار دش  یکی  نیمز  اب  نامساک  **** تساخرب ناهگان  رود  زا  يدرگ 

ناور داب  وچ  دش  درگ  نآ  يوس  **** ناوج رایرهش  تخیگنا  رقشا 

روگ ندرگ  تشپ و  هب  هتسشن  رد  **** روز هجنپ  هدیشک  يریش  دید 

نیمک درک  تفرگرب و  نامک  هش  **** نیمز هب  شدرآ  رد  الاب  ات ز 

تسرد دیشکرد  دروآ و  هز  رد  **** تسج ناکیپ  هتفس  هبعج  زا  يریت 

زا تفس و  **** تسشن روگ  ریش و  تفس  رب  هتفس 
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تسج نوریب  تفس  ودره 

قرد هچ  عرد و  هچ  نانچ  يریت  شیپ  **** قرغ دش  نیمز  رد  رافوسب  ات 

كاخ لد  رد  تسشن  رپ  ات  ریت  **** كاله تشگ  داتفوا و  روگ  ریش و 

تسد هب  تفرگ  نامک  داتسیا و  **** تسش داشگرب ز  ریت  ناک  هاش 

دندیدنسپ شیهاش  مجع  رد  **** دندید نانچنآ  یمخز  برع  نوچ 

يدز رایرهش  تسد  رب  هسوب  **** يدز راکش  نآ  رب  هدید  هکره 

شدندناوخ روگ  مارهب  هاش  **** شدندناوخ روز  ریش  نآ  زا  دعب 

زارد تشگ  روگ  ریش و  هصق  **** زارف رهش  يوس  دندیسر  نوچ 

نایارآ تروص  راگرپ  هب  ات  **** نایامرف راک  هب  رذنم  تفگ 

ربز ریش  ریز و  روگ  تروص  **** رز هب  دنتشاگن  قنروخ  رد 

رافوس ات  هتشگ  قرغ  نیمز  رد  **** راکش ودنا  هتسج ز  ریت و  هدز  هش 

تشادنپ روناج  دید  نآ  هکره  **** تشاگنب مقر  نیا  هدنراگن  نوچ 

ناهج راگدرک  ياهنیرفآ  **** ناهج رایرهش  تسد  رب  تفگ 

نتفای جنگ  ار و  اهدژا  مارهب  نتشک  شخب 12 - 

شیوخ یتشک  هناور  یم  رب  درک  **** شیوخ یتشهب  هضور  زا  يزور 

یتسمرس زا  دش  ارحص  يوس  **** یتسدرس دروخ  دنچ  يا  هداب 

دنچ يروگ  دنک  روگ  یپ  زا  **** دنمک داشگ  ینکفا  راکش  هب 

تفرگ روگ  ناوختسا  تشد  همه  **** تفرگ روز  هب  وک  روگ  یسب  زا 

يروش ناهج  رد  دنکفا  دمآ  **** يروگ نایدام  رمالارخآ 

یناشیپ هداشگ  یئور  هزات  **** یناحور لایخ  نوچ  يرکیپ 
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رکش ریش و  هب  يا  هدودنا  مکش  **** رز هشوش  وچ  يا  هدیلام  تشپ 

مس ات  نب  رس  زا  لاخ  رب  لاخ  **** مد ات  رس  هدیشک  نیکشم  طخ 

يرانلگ دنرپ  زا  یعقرب  **** يرانز ياج  هب  هدیشکرد 

شلفک شنت  همه  زا  يوگ  هدرب  **** شللط ناکت  مهز  هدرب  يوگ 

یشیورد سالپ  رد  یخرلگ  **** یشیوخایگ اب  هدرک  یشتآ 

ساملا نوچ  هدیشک  رجنخ  شوگ  **** سایق هب  نایزاغ  ریت  نوچ  قاس 

شوگ هرانک  زا  نمیا  یندرگ  **** شود يا  هویرگ  زا  غراف  يا  هنیس 

هار ود  نایم  ار  ههوک  نیز  هدنام  **** هایس میدا  زا  شتشپ  مریس 

میس دبای  داوس  زا  چنآ  تفای  **** میدا داوس  زا  شتخمیک  فطع 

رد زا  نآ  قیقع و  زا  جنرب  نیا  **** رپ نوخ  زا  ندرگ  هیپ و  زا  ولهپ 

هدینت يرمح  زخ 
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وا ندرگ  لاود  رد  وا  نوخ  **** وا نت  رب 

زاب کلاود  یگنز  نوچ  تسار  **** زادنا لاود  وا  رب  نوخ  نآ  گر 

يزابرس هب  شمس  اب  یندرگ  **** يزاس مد  هب  شمد  اب  یلفک 

روگ یپ  زا  روگ  مارهب  تفر  **** روز هب  تسج  دید و  مارهب  روگ 

ناود ریش  وچ  شسپ  ناریگ  روگ  **** ناوج دوب و  هدنود  قحلا  يروگ 

لابند رد  ریش  تفر و  یم  روگ  **** لاوز هاگ  هب  ات  زور  لوا  ز 

روگ زا  نانع  نتفات  ناوت  نوچ  **** روتس تفاتن  رب  روگ  نآ  زا  هاش 

سک رگید  روگ و  مارهب  روگ و  **** سپ زا  ناخروگ  شیپ و  زا  روگ 

تشذگن یمدآ  ياپ  ورب  هک  **** تشد زا  رود  دیسر  يراغ  هب  ات 

راغ رد  رب  دید  هتفخ  اهدژا  **** راکش هب  نز  راکش  دمآرد  نوچ 

هدش چیسب  ینکفا  راکش  رب  **** هدش چیپ  چیپ  ریق  زا  یهوک 

گنهآ دود  نورب ز  رس  درواک  **** گنر هب  دود  هایس  نوچ  یشتآ 

گرم یجنایم  خزود و  کلام  **** گرب هن  راب و  هن  وا  رد  یتخرد  نوچ 

يراک ناهج  رد  هن  شکاله  زج  **** يراغ هناهد  نوچ  ینهد 

هدش ریلد  ینکفا  راکش  هب  **** هدش ریس  هدروخ  روگ  هچب 

دید ار  اهدژا  هک  دش  اهدژا  **** دید ار  الب  رذگهر  رب  وچ  هش 

درشف ياپ  داهن و  ناررب  تسد  **** درب شروگ  طاشن  زا  روگ  مغ 

تسا ریبدت  هچ  مندروآ  ردیا  و  **** تسا ریجخن  هچ  نیا  هک  بجعت  رد 

هدیدمتس اهدژا  نازا  تسه  **** هدیدمغ روگ  هک  شنیقی  دش 

دناتسب داد  هراگمتس  زک  **** دناد رگداد  هک  ار  هش  دناوخ 
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روگ رد  موش  لجخ  تنایخ  نیز  **** روگ هن  تساهدژا  میوگ  رگا  تفگ 

داب اداب  هچره  تسین  ناج  كاب  **** داد نداد  روگ و  فاصنا  نم و 

گنهآ خارف  هضارقم  تسج  **** گندخ ياهخاش  ود  نایم  زا 

داشگ نیمک  اهدژا  هایس  رب  **** داهن زوت  دیپس  نامک  رد 

خاش ود  ریت  هاش  تسش  زا  دمآک  **** خارف هدرک  زاب  هدید  اهدژا 

تسب شنیرفآرب  شنیب  هار  **** تسشن مشچ  ود  نآ  رد  همشچ  ودره 

دش هتفس  **** هاش هتفس  نانس  كون  ودب 
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هایس ياهدژا  مشچ 

گنهن وچ  اهدژا  هب  دمآرد  هش  **** گنت دش  اهدژا  رب  نادیم  هکنوچ 

ریش هجنپ  روگ  مادنا  رب  نوچ  **** ریلد شولگ  رب  دنار  یخچان 

ولهپ شش  تشم  تشه  خچان  **** ولگ ماک و  دیرد  ار  اهدژا 

تخرد نوتس  نوچ  داتفا  رس  رد  **** تخس دمآرب  اهدژا  زا  یگناب 

هوک هویرگ  زا  دسرت  یکربا  **** هوکش جنکش و  نآ  زا  دیسرتن  هش 

نمشد هب  هدیرب  رس  هتشک و  **** نمیرها زا  دیرب  نهآ  هب  رس 

شمکش رد  تفای  روگ  هچب  **** شمد هب  ات  تفاکشرب  شمد  زا 

شیوخ یهاوخ  هنیک  رهب  زا  شدناوخ  **** شیدنا نیک  روگ  هک  دش  نامگیب 

تشکن شاهدژا  تشک و  اهدژاک  **** تشپ نادزی  شیپ  درک  يربنچ 

درآ روگ  هاگدیص  رد  شخر  **** درآ روتس  رب  ياپ  ات  تساوخ 

راغ هب  دیزخ  رد  رود و  زا  دمآ  **** رارق دیدن  ار  هاش  نوچ  روگ 

روز هب  يانگنت  راغ  نآ  رد  دش  **** روگ نتفرگ  رد  هرابرگد  هش 

جنگ وچ  تخورف  رب  یجنگ و  تفای  **** جنر یتخس و  هب  دش  هیام  ردق  نوچ 

مدرم زا  هتسب  يور  يرپ  نوچ  **** مخ نیدنچ  هداهن  یناورسخ 

درک مگ  یپ  هناخروگ  نآ  زا  تفر  **** درک مخ  رد  روگ  وچ  ار  ناخروگ 

دیرب هناخ  جنگ  ار ز  اهدژا  و  **** دیلک تفای  جنگ  لفق  رب  وچ  هش 

نومنهار هار و  يایوج  تشگ  **** نورب راغ  يانگنت  زا  دمآ 

هاش یپ  زا  دندمآ  بلط  هب  **** هاپس ناگصاخ  دوب و  یتعاس 

دنتسب فص  هاش  درگ  رب  درگ  **** دنتسویپ هاش  هب  کیاکی  نوچ 
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نادنمونت مه  ناریلد و  مه  **** نادنب رمک  ات  دومرف  هاش 

دننک راب  دنرب و  نوریب  جنگ  **** دننک راغ  نادجنگ  رد  هار 

ناور جنگ  ریز  هب  هناور  دش  **** ناوج نایتخب  رتشا ز  دصیس 

دنکروگ ریسا  ار  اهدژا  و  **** دنک روگ  باسح  دوخ  اب  هک  هش 

شجنگ مه  دنهد و  تمالس  مه  **** شجنر اپ  هب  تبقاع  مرجال 

زانب شونب و  دش  زادرپ  جنگ  **** زاب دمآ  قنروخ  رصق  هب  نوچ 

هار هب  درک  هناور  یناغمرا  **** هاش ترضح  هب  نآ  زا  راب  رتش  هد 

هد
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شرگد فیارط  نآ  اب  داد  **** شرسپ رذنم و  هب  رگید 

یفوتسم نافرشم و  زا  غراف  **** یفوخ یب  هب  همه  نآ  درک  فرص 

داد يراوخ  هب  دتس  يزیزع  هب  **** داشگ هناخ  جنگ  دنچ  نینچ  نیو 

دیارآ ربون  یشقن ز  زاب  **** دیآ دنب  شقن  هک  رذنم  تفگ 

تشاگنب اهدژا  هاش و  تروص  **** تشادرب ملق  دمآ و  دنب  شقن 

ماسر یتشاگن  قنروخ  رب  **** مارهب تفص  نیدب  يدرک  هچره 

قنروخ رد  ار  رکیپ  تفه  تروص  مارهب  ندید  شخب 13 - 

تشگ یم  یمرخ  هب  قنروخ  رد  **** تشد دوب ز  هدیسر  يزور  هاش 

هتسر نآ  يوجتسج  زا  نزاخ  **** هتسب رد  دید  صاخ  يا  هرجح 

مه ناراد  هنیزخ  ناگصاخ و  **** مدق هداهنان  هرجح  نآ  رد  هش 

تساجک دیلک  وک  هناخ  نزاخ  **** تسارچ هتسب  لفق  هناخ  نیا  تفگ 

دید هچ  داشگ  رب  لفق  نوچ  هاش  **** دیلک درپس  هش  هب  دمآ  نزاخ 

جنس رهاوج  وز  هدننیب  مشچ  **** جنگ هنازخ  نوچ  دید  يا  هناخ 

نیزگ تسد  هاگراک  نآ  شقن  **** نیچ هناخ  راگن  دص  زا  رتشوخ 

دوب يرامع  نآ  راوید  شقن  **** دوب يراک  هدرخ  زرط  رد  هچره 

بوسنم يروشک  هب  ناز  یکی  ره  **** بوخ هتشاگن  وا  رد  رکیپ  تفه 

مامت هام  رتبوخ ز  يرکیپ  **** مان كروف  دنه  يار  رتخد 

زارط نیچ و  ناتبعل  هنتف  **** زان امغی  مانب  ناقاخ  تخد 

يرد کبک  ناسب  یمارخ  شک  **** يرپزان هاش  مزراوخ  تخد 

شوپ یمور  زارط  ینیچ  كرت  **** شون نیرسن  هاش  بالق  تخد 
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نوزفا زور  هام  وچ  یباتفآ  **** نویرزآ برغم  هاش  رتخد 

يامه مان  هب  مه  نویامه و  مه  **** يار نویامه  رصیق  رتخد 

سواط نوچ  بوخ  مان و  یتسرد  **** سوواکیک لسن  يرسک ز  تخد 

تسد کی  زا  رکیپ  تفه  نیا  هدرک  **** تسب لیامح  هقلح  یکی  رد 

یئانیب رون  زورفا  رهوگ  **** یئابیز رازه  اب  یکی  ره 

زغم همه  نیو  دوب  تسوپ  همه  ناک  **** زغن هتشاگن  يرکیپ  نایم  رد 

شرمق رب  هدیشک  طخ  هیلاغ  **** شرمک رد  هدناشن  رد  یطخون 

رمک هب  ات  جات  میس  رد  هدز  **** رس هتخارفرب  ورس  یهس  نوچ 

ودب هداد  رهم  هب  لد  یکی  ره  **** ودب هداهنرب  هدید  ناتب  نآ 

هدنتسرپ وا  شیپ  همهناو  **** هدنخ رکش  ناتبعل  نآ  رد  وا 

هتشون رب 
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وا رس  رب  روگ  مارهب  مان  **** وا رکیپ  ریبد 

رس درآرب  نوچ  يوج  ناهج  نیاک  **** رتخا تفه  مکح  تسنانچ  ناک 

میتی رد  وچ  دروآ  رانک  رد  **** میلقا تفه  زار  هدازهش  تفه 

میتشونب دومن  رتخا  هچنآ  **** میتشک دوخ  هب  ار  هناد  نیا  هنام 

يادخ نتخاس ز  ام و  زا  نتفگ  **** يار شنومن  زا  دشاب  ات  تفگ 

دنامب تفگش  کلف  نوسف  رد  **** دناوخب هناسف  نیک  مارهب  هاش 

يوم هب  يوم  هدرک  ياج  شلد  رد  **** يورابیز نارتخد  نآ  رهم 

سورع تفه  ناوج و  يدرمریش  **** سومش لحف  نشگ و  نانایدام 

دنکن نوچ  ماک  ياضاقت  لد  **** دنکف نوزف  نوچ  ماک  تبغر 

شدص هب  یکی  زا  دش  ینامداش  **** شدز هار  همانراک  نآ  هچرگ 

داد يراودیما  شدارم  رب  **** داد يراوتسا  شرمع  رب  هکناز 

دنک راودیما  ار  وا  هچره  **** دنک راک  درم  يارادم  رد 

درپسب شنزاخ  هب  دز  رب  لفق  **** درب نوریب  تخر  هناخ  ناز  وچ  هش 

یسفن دنک  ادج  رد  نیزا  لفق  **** یسکچیه هک  مونشب  رگا  تفگ 

مزیوآرد شندرگ  زا  شرس  **** مزیر وا  نوخ  هناخ  نیا  رد  مه 

درکن هاگن  سک  هناخ  نآ  يوس  **** درم نز و  زا  هناخ  لیخ  همه  رد 

تسد هب  دیلک  يدش  رد  نآ  يوس  **** تسم یتشگ  هاش  هک  یتقو  تقو 

تشرس بوخ  ياهشقن  نآ  يدید  **** تشهب هب  يدش  رد  يداشگ و  رد 

باوخ رد  يدش  نآ  يانمت  هب  **** بآ ربارب  يا  هنشت  نوچ  هدنام 

دوب شراسگمغ  هناخ  نآ  دماک  **** دوب شراکش  رس  دش  نورب  ات 
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ردپ تافو  زا  مارهب  یهاگآ  شخب 14 - 

شربخ نایهنم  دنتفگ  زاب  **** شردپ اب  روگ  مارهب  نوچ ز 

تسادش ریپ  گرگ  انرب و  ریش  **** تسادش ریگ  ریش  هجنپ  رس  هب  هک 

درگ درآرب  اهدژا  یمه ز  وک  **** دربن هب  دوب  گس  وچ  وا  اب  ریش 

دنمس مس  ریز  هب  دیاس  هوک  **** دنک ماخ  مخ  هب  ددنب  وید 

دنک ریمخ  ار  گنس  شنهاو  **** دنک ریرح  وا  ساملا  نهآ  ز 

وا یناگدنز  دید  دوخ  گرم  **** وا یناوج  شتآ  زا  ردپ 

هشیدنا شتآ  ناریش ز  وچمه  **** هشیب نیشتآ  ریش  نآ  زا  درک 

هچرگ **** رود شدنام  شیوخ  هاگرظن  زا 
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رون یب  رظن  دوب  صقان 

راسگ هداب  هاگ  داب و  رب  هاگ  **** راکش هب  بش  زور و  مارهب  دوب 

هدنبات لیهس  نوچ  نمی  رد  **** هدنباتش یم  هب  راکش و  هب 

رهپس مکح  وچ  ناور  ار  وا  مکح  **** رهم تیاغ  نمی ز  هاش  درک 

شیوخ تیالو  رب  درک  شمکاح  **** شیوخ تیافک  شناد و  رس  زا 

غیرد تشادن  مه  تساوخ  رگا  ناج  **** غیت رهوگ و  هنوگ  دنچ  زا  شداد 

جنر هدنا و  شدوبن  وج  کی  دوب و  **** جنگ رهاوج و  زا  شتسیاب  هچره 

شردپ تیالو  دمان  دای  **** شرفس رد  دوب  هک  تیانع  ناز 

دنلب خرچ  دومن  ون  ییزاب  **** دنچ يزور  تشبن  رد  نوچ  رود 

دمآ ریز  هتفرگ  الاب  راک  **** دمآ ریس  ریرس  زا  درگدزی 

نارگد اب  هک  نامه  وا  اب  درک  **** ناردپ زا  تفای  هک  یتخت  جات و 

هاپس رهش و  دنتخاس  نمجنا  **** هاش ریرس ز  رس  دش  یهت  نوچ 

دننکن اهدژا  رام و  تمدخ  **** دننکن اهر  یسک  شداژن  زک 

تشاد يدنمروز  غیت و  شناد و  **** تشاد يدنلبرس  مارهب  هچرگ 

شرنه رد  دیدن  سک  هدید  **** شردپ ندیشک  تیانج  زا 

مینکن ربخ  شندرم  ردپ  زو  **** مینکن رظن  وا  رد  سک  ره  تفگ 

درک دنادن  مجع  کلم  راک  **** درورپ برع  ینابایب  ناک 

جنر هب  دنسر  ناگداز  یسراپ  **** جنگ تیالو و  دهد  ار  نایزات 

هالک داهن  رب  تساوخ  ادخ  نوچ  **** هاگ رب  دوش  وک  تساوخ  یمن  سک 

دندرک نیمز  رواد  وا  مان  **** دندرک نیزگ  نادرخب  زا  يریپ 
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دوب نارایرهش  رهوگ ز  هب  مه  **** دوب نارادجات  سنج  زن  هچرگ 

شدنداد همشچ  تفه  رمک  **** شدنداهن رس  قرف  رب  جات 

رس هب  درب  شیوخ  رود  نامساک  **** ربخ تفای  روگ  مارهب  هکنوچ 

راک دمآ  هتشذگ  فالخرب  **** راب رگید  دومن  رس  زا  يرود 

شروجات ریگ و  تخت  دبن  سک  **** شردپ دش  جات  تخت و  رس  زا 

دمآ ناهج  رد  هزات  یشروش  **** دمآ نایم  رد  هناگیب  ياپ 

تشاگن قیقع  رب  هزوریپ  شقن  **** تشاد يراوگوس  نییآ  لوا 

ریشمش نافلاخم  رب  دشکرب  **** ریش وچ  هکنآ  مزع  دروآ  هگناو 

هنیک راکیپ و  رد  **** دنک زارد  نانمشد  رب  غیت 
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دنک زاب 

مزاس يدرخب  هک  هب  نآ  لوا  **** مزاس يدد  ارچ  اتفگ  زاب 

دندرک اهر  ام  مرزآ  لد  زک  **** دندرک اطخ  نایناریا  هچرگ 

دیلک تسیمرن  هک  مرآ  یمرن  **** دید مهاوخن  ناشتخس  لد  رد 

دننم رازغرم  نادنپسوگ  **** دننم راکش  یلدگس  همه  اب 

دنبسخ نم  راز  هبنپ  رد  همه  **** دنبسخ نتشیوخ  مشپ  رد  هچرگ 

دنشاب لجخ  تبقاع  نم  ات ز  **** دنشاب لدگنس  دهع و  دب  هک  هب 

درد دشاب و  غیرد  تلاجخ  زو  **** درم تلاجخ  دسر  تنایخ  زا 

يراگمتس زا  یعون  نآ  دشاب  **** يراوخ زا  ینیب  هچره  نآ  زج  هب 

تسرپ ویدخ  منک  ناشورخ  هب  **** تسد دندش ز  رگا  راودرخ  یب 

دتفا رود  هناشن  زا  وا  ریت  **** دتفا روبصان  دیص  زک  درم 

ناریا هب  مارهب  ندیشک  رگشل  شخب 15 - 

دنچ یئوگ  دنچ  هتفر  نخس  **** دنویپ نخس  يوداج  يا  نک  سب 

سب وت  ماک  يزاسرطع  وت  ماک  **** سفن رارب  دوخ  ماک  زا  لگ  نوچ 

تسرد تسوا  دهع  هکنآ  اب  هکاب ؟ **** تسخن نم ز  دهع  تفر  نانچنآ 

تسنتفخ وا  میندروخ و  یم  هب  ام  **** تستفگ رگد  هدنیوگ  هچناک 

منکن دوخ  لاصخ  دب  دوب  دب  **** منکن دوخ  لام  هشیدنا  شزاب 

يزود نهک  يوعد  منکن  **** يزورون داب  وچ  مناوت  ات 

نتفگاو هتفگ  تسین  نم  طرش  **** نتفس رهگ  هویش  رد  هچرگ 

تسیکی هناشن  دش  ود  رگ  اهریت  **** تسیکی هناخ  جنگ  هب  هر  نوچ  کیل 
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ریرح سالپ  زا  تخیگنا  مناد  **** ریزگ تفگ  زاب  دشابن ز  نوچ 

نهک ياهدقن  دندرک  هزات  **** نخس يایمیک  هب  زرطم  ود 

صالخ رز  هب  ار  هرقن  دنک  نیو  **** صاخ هرقن  هرقن  درک  سم  نآ ز 

رادم تفگش  دوش  رز  رگ  هرقن  **** رایع هب  دش  هرقن  هک  يدید  وچ  سم 

دنویپ ار  دقع  داد  نینچ  نیا  **** دنلب ریرس  نیا  دنویپ  دقع 

هالک دوبر  يا  هناگیب  چناز  **** هاگآ تشگ  روگ  مارهب  وچ  هک 

نایم تسب  داشگ و  رد  ار  هنیک  **** نایک هالک  ندرک  بلط  رب 

يرادناهج ندرک  بلط  رد  **** يرای شرذنم  نامعن  داد 

تفس دیاش  هکنآ  زا  نوزفا  رهوگ  **** تفگ دیاش  هک  رتشیب  نآ  زا  جنگ 

هزات نیک  تشگ و  زیت  رو  هنیک  **** هزادنا زا  شیب  تخیگنا  رگشل 

زا
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راوس رازهدص  داتفا  مه  رد  **** رامش يور  ندع ز  ات  نمی 

ياشگ هعلق  دنب و  وید  شک و  نیک  **** ياخ نهآ  شوپ و  دالوپ  همه 

يریشمش هب  يروشک  میاق  **** يریش دوخ  درون  رد  یکی  ره 

هام هب  درگ  دیسر و  یهام  هب  من  **** هاش بکوم  داتف  وراور  رد 

مگ ار  اه  هرهز  هدرک  رگج  رد  **** مخ نیئور  يانرک و  هلان 

زاون هساک  تخیر  هساک  رب  همخز  **** زاوآ درک  دنلب  نیئور  سوک 

شوج دز  نامسآ  ياهقبط  رب  **** شورخ ریفن و  سب  ارحص ز  هوک و 

خزود شتآ  وچ  هنیک  مرگ  **** خلم روم و  رتشیب ز  يرگشل 

دندش هاگتخت  يوس  نمی  زو  **** دندش هاش  تخت  يوج  هگیاپ 

ناهد داشگ  رگد  یئاهدژاک  **** ناهج ریگ  تخت  تفای  یهگآ 

لیهس دیروآرب  رس  نمی  زو  **** لیم ار  نامسآ  دمآ  نیمز  رب 

روگ هب  روگ  وچ  ار  مصخ  دنک  ات  **** روز هب  داشگرب  هجنپ  رن  ریش 

دناشنب رابغ  دنیشنب  **** دناتسب هالک  دریگ  تخت 

هاش رد  رب  دندمآ  درگ  همه  **** هاپس نادبوم  نارادمان و 

دندز ياپ  تشپ  هب  ار  یشکرس  **** دندز يار  دنتخاس و  نمجنا 

مارهب رب  همان  دنسیون  هک  **** ماجنا دیشک  نادب  ناشیا  يار 

دنتشک ار  هناد  هدنکان  تسوپ  **** دنتشونب لقع  دومرف  هچره 

زارد لاح  حرش  داد  نخس  رد  **** زادرپ نخس  همان  بتاک 

دندیچیسب ار  هار  نتفر  **** دندیچیپ هتشبن  دش  نوچ  همان 

دورد داد  هنامز  ار  ون  هاش  **** دورف دندمآ  دندیسر و  نوچ 
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دنداد ناشراب  دنتسج و  راب  **** دنداد ناشراک  هب  لد  نایجاح 

يرود نازا  دنوش  رتارف  ات  **** يروتسد هاش  مارهب  داد 

ساپس دنتشاد  دندرب و  هدجس  **** ساره رازه  اب  دنتفر  شیپ 

درپس داد و  هسوب  همان  رس  رب  **** درب شناد  يوگ  هلمج  نازک  نآ 

ریگ روشک  رایرهش  رب  دناوخ  **** ریبد داشگرب  رهم  ار  همان 

روگ مارهب  هب  ناریا  هاشداپ  همان  شخب 16 - 

يامنهار لضف  هب  ار  ناهرمگ  **** يادخ مان  دوب  همان  لوا 

یتسه رد  هب  هتفای  یتسین  **** یتسپ يدنلب و  راگدرک 

نارگ هوک  دنلب و  رهپس  زو  **** ناروناج هلمج  هب  ات  یمدآ  ز 

دوجو دنبشقن  تسوا  تردق  **** دوج هناخراگن  رد  ار  همه 

وزا نوریب  تسین  **** يدنویپ چیه  يانمت  رد 
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يدنوادخ

تسوا هداهن  رب  رهم  نیرفآ  و  **** تسوا هداشگ  هرگ  شنیرفآ 

نامه نیمه و  وا  مکح  وریپ  **** نامز نیمز و  هدنراد  تسوا 

دنلب راگدیرفآ  نیرفآ ز  **** دنویپ نیرفآ  تفگ  ورف  نوچ 

دوبک خرچ  هب  رس  هدروآرب  ياک  **** دورد هدازهاش  هاش و  رب  تفگ 

هداد یمدرم  يدرم و  داد  **** هداز کلم  مه  ورف  کلم  مه 

ماخ تموصخ  زا  مریگ  نوچ  رسک  **** مان يرسک  لصا  رد  متسه  هک  نم 

هدیدنسپ ناهج  مشچ  هب  مه  **** هدیدناهج مه  دنمرنه و  مه 

تخت هب  جات و  هب  دسر  یک  رنه  یب  **** تخب دزاون  میدنمرنه  زا 

ریقح دنلب  رس  چیه  دوبن  **** ریرس جات و  تسه و  میدنلب  رس 

میمدآ يرپ و  ياوشیپ  **** میمز تیالو  بحاص  هچرگ 

دولآرهز تخس  تسا  ینیبگناک  **** دونشخ مین  يورسخ  نیدب  مه 

ناوج هشیمه  وزا  دوب  مرتخاک  **** ناوت شوت و  متشاد ز  ردقنآ 

دنلب ياج  تسین  رود  رطخ  زک  **** دنسرخ نادب  یمدوب  رگا  هب 

مرگ شزاون  زا  مدندرک  مرن  **** مرش هب  روز و  هب  نایناریا  نکیل 

موش هاگ  جات و  زارفا  ندرگ  **** موش هاش  هکنآ  رب  مدنتشاد 

یهشداپ هن  نیا  تسینابساپ  **** یهبت زا  مرادساپ  ار  کلم 

تسود ملاع  تسنمشد  وزراک  **** تسوکن تخس  هناسف  رد  لثم  نیا 

يرگد ملاع  کلملا  کلام  **** يربخ یب  وت  یملاع  نینچ  زا 

روش یئایک  نینچ  نارازه  زا  **** روگ یبایک  ارت  دیآ  رتشوخ 
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دوبک خرچ  ریز  هچره  زا  رتهب  **** دور شزاون  رب  هداب  يا  هعرج 

تسین تراک  هنامز  عادص  اب  **** تسین تراکش  هداب و  زج  راک 

سک تیالو  مغ  يرادن  هک  **** سب يراد و  وت  ناهج  یهاوخ  تسار 

باوخ اب  یهگ  شوخ  دروخ  اب  هاگ  **** بارش راکش و  رد  ریگبش  بش و 

روجنر رد  قلخ  راک  یپ  زا  **** رود يداش  بش ز  زور و  نم  وچ  هن 

هشیدنا رد  نانمشد  زا  یهاگ  **** هشیپ ناتسود  هودنا  مهاگ 

هالک رهب  ندز ز  دیاب  غیت  **** هاش وت  وچ  اب  هکنآ  تنحم  نیرتمک 

وت رد  دش  رود  هنتف  نینچ  زک  **** وت رورپ  شیع  ناج  کنخ  يا 

يدوسایب نم  راک  رگم  ات  **** يدوب نم  راک  هشیپ  ناک  شاک 

وهل شیع و  یمدرک 
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یمتخاون ناج  دور  یم و  هب  **** یمتخاس

یهاگآ تلود  نید و  زا  يراد  **** یهاش زا  يرود  هک  میوگن  نیا 

تست یهاشداپ  ثاریم  کلم  **** تسردب یئوت  تکلمم  ثراو 

ترس دش ز  رود  رتچ  هیاس  **** تردپ يراکماخ  زا  نکیل 

شیپ درایب  یسک  تیاکش  ناک  **** شیوخ تیعر  اب  تسدرکن  ناک 

دندناوخ شتیانج  نیز  رگ  هزب  **** دندنام بجع  شندرک  هزب  زا 

يزیت هگ  دومن و  يدنت  هاگ  **** يزیر نوخ  هب  وک  روج  یسب  زا 

دنکن نیمز  نیا  رد  يراک  مخت  **** دنکن نیرفآ  همخت  نیا  رب  سک 

سپ يدرگزاب  هیاپ  نیا  زک  هب  **** سک یهاش  هب  ارت  دهاوخن  نوچ 

یشوک را  یبوک  درس  نهآ  **** یشوجرا یبای  مرگ  شتآ 

یناشفارز منک  تجاح  تقو  **** یناهنپ ياهجنگ  زا  دوخ  نم 

دوب دنمدوس  وت  رب  نآ  جرخ  **** دوب دنسپ  ارت  گرب  هچنآ 

يریصقت چیه  وت  فافک  رد  **** يریبدت چیه  هب  مراذگن 

یهاوخرد هچره  هب  نامرف  هدنب  **** یهاش رد  وتزا  مشاب  یبیان 

ریشمش یب  تسارت  تیالو  دوخ  **** ریس ددرگ  زین  قلخ  نم  نوچ ز 

ار نایناریا  مارهب  نداد  خساپ  شخب 17 - 

مارهب زا  دمآرب  شتآ  شوج  **** مامت همان  دناوخ  هدنناوخ  هکنوچ 

یئابیکش ناکریز  نوچ  داد  **** یئاناوت دص  هب  ار  دوخ  زاب 

باوج داد  زاب  هشیدنا  زا  دعب  **** باتش درکن  ییمرگ  نانچ  اب 

دندناوخ رب  همان  وچ  مدرک  شوگ  **** دندنار نابتاک  همان  رد  هچناک 
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تسه يرایع  ار  هدنیوگ  دنپ  **** تسد کباچ  هدوبن  بتاک  هچرگ 

دنسپ ياج  تسه  هک  مدنسپ  یم  **** دنلب يار  دش ز  هتفگ  رب  هچنآ 

میلقا تفه  هب  مروان  ورف  رس  **** میس هچ  كاخ و  هچ  نم  شیپ  رد  هک  نم 

نارگد اب  تسه  هک  دشاب  بیع  **** ناردپ زا  مدنام  هک  یکلم  کیل 

درورپ درخ  متسود  ادخ  نم  **** درک یئادخ  يوعد  ردپ  رگ 

تسود یئادخ  ات  تسود  ادخ  زا  **** تسوپ گر و  رد  قرف  رایسب  تسه 

مرود ردپ  يراکهزب  زک  **** مروذعم هدرکن  مرج  هب  نم 

مرهگ نم  دوب  گنس  رگا  ناک  **** مرگد نم  تسا و  رگید  مردپ 

دیاز یم  گنس  یفاص ز  لعل  **** دیآ دیدپ  بش  نشور ز  حبص 

داد یئاهر  وا  زا  ناتادخ  هک  **** داد یئاوگ  ردپ  رب  ناوتن 

يدب رگ 
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تفگ دیابن  دب  هدرم  سپ  زا  **** تفخ یکین  هب  نوچ  درک 

دشاب ونش  دب  وگ ز  دب  دب  **** دشاب ور  شیپ  لقع  اجکره 

تسرتب شندینش  دب  شنتفگ  **** تسرهگ دب  تشرس  رد  وا  هکره 

مربخ یب  هچنآ  زا  دیراذگب  **** مردپ تیانج  زا  دیرذگب 

هانگ تفر  چنآ  زا  مهاوخ  رذع  **** هار دریگندب  مشچ  رگا  نم 

متفگ نآ  كرت  هب  کنیا  کنیا  **** متفخ نالفاغ  وچ  رگ  نیا  زا  شیپ 

دوب راک  تقو  هب  ات  شنتفخ  **** دوب رای  تخب  هک  ار  یلبقم 

دزیخرب تقو  هب  اما  دبسخ  **** دزیتسن هدید  باوخ  اب  هک  هب 

تخب یلاخ  دوبن  مه  مرس  زا  **** تخس یباوخ  دوب  هچرگ  نم  باوخ 

يرادیب تخس  باوخ  زا  مداد  **** يرای میتخب  رادیب  درک 

مراد یهت  یتلفغ  ره  لد ز  **** مراد یهب  رد  يور  نیزا  دعب 

یماخ منک  یک  هتخپ  مدش  نوچ  **** یماکدوخ يدوخ و  یب  منکن 

موش زاب  شیپ  هب  ار  تحلصم  **** موش زاون  رظن  ار  ناحلصم 

منکن رس  دصق  لام و  عمط  **** منکن رظن  یسک  ياطخ  رد 

داش مشاب  تقو  رادومن  اب  **** دای مران  هتشذگ  هانگ  زا 

دروخ دیاش  هک  مروخ  نآ  امش  زو  **** درک دیاب  هک  منک  نآ  امشاب 

سب هنیزه و  منک  نمشد  لد  **** سک هنیزخ  رد  هنخر  مروان 

روجهم منک  ار  يار  دب  دب و  **** رود دشابن  مرد  زا  يار  کین 

مزومایندب زومآدب  زا  **** مزورفین رظن  ناکین  هب  زج 

مرش مراد  يادخ  زک  منک  نآ  **** مرزآ يرواد  مراد ز  رود 
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همر نابش و  زا  رت  نمیا  نم  رب  **** همه لام  کلم و  دنزرف و  نز و 

میازفا رب  نان  هب  شنان  هکلب  **** میاشگن روز  هب  ار  سک  نان 

هانگ هب  منک  ورگ  ار  وزرآ  **** هار زا  موزرآ  وید  دربن 

هدننیرفآ ددنسپن  هچنآ  **** هدننیب مشچ  هب  میامنن 

تساخرب نایم  زا  دبوم  رتریپ  **** تسار دش  اهیارو  تفگ  نیا  هش  نوچ 

يدنمدرخ مه  شخب و  درخ  مه  **** يدنوادخ زا  وت  ار  ام  تفگ 

تشونب لد  نیگن  رب  شدرخ  **** تشرس بوخ  يار  یتفگ ز  هچره 

ییاش وت  مه  نابش  رس  **** ار همه  يرورس  هک  یبیز  وت  رس 
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ار همر  نیا 

تست رس  رب  کیل  تسام  اب  جات  **** تست رهوگ  يازس  يرادجات 

دنام هک  وت  زج  هب  نایک  راد  هدنز  **** دناوخ هک  وت  زج  هب  یبساتشگ  دنز 

دنام هک  وت  زج  هب  نایکراد  هدنز  **** دناوخ هک  وت  زج  هب  یبساتشگ  دنز 

یئاراکشآ دیاپ  یم  وتزا  **** یئاراد ینمهب و  همخت 

ار کباب  ریشدرا  راگدای  **** ار کمایس  یئوت  ون  هویم 

هاش هب  هاش  وت  تبسن  دور  یم  **** هالک ریرس و  زا  ثرمویک  ات 

تسین يرادجات  وت  زج  ناهج  رد  **** تسین يرایتخا  هب  وت  اب  کلم 

دننخس نیا  رد  نابز  کی  زا  همه  **** دننهک رگ  دنون و  رگ  نادبوم 

میدنگوس دهع و  راتفرگ  هک  **** میدنب نیا  رد  ناگدنب  ام  کیل 

تخس ار  ام  تسدش  يدهع  تسد  **** تخت دراد  هک  يا  هدننیشن  اب 

وا رد  زا  هرهچ  میباتن  رب  **** وا رس  یب  جات  میهاوخن  هک 

نورب هدهع  ار ز  دهع  نآ  دراک  **** نونک راوتسا  دیاب  یتجح 

میوشن لدگنت  دهع و  دنکشن  **** میوشن لجخ  دوخ  نییآ  رد  ات 

دیزس هکنانچ  ناشداد  یخساپ  **** دینش باوج  نیاک  مارهب  هاش 

دوبن افو  یب  هک  هب  نآ  لقاع  **** دوبن اور  امش  زا  رذع  تفگ 

تسامش ریپ  هچرگا  دش  نم  لفط  **** تسامش ریگ  تخت  هک  فلاخم  نیا 

مرازاین وزا  يوم  یکی  هک  **** مرآ ریز  هب  نانچ  رس  زا  شجات 

نم یهاوخ  رذع  ارادم و  رب  **** نم یهاش  تسین  فوقوم  هچرگ 

دیپس هایس و  نم  ثاریم  کلم  **** دیشمج ات  هدازهاش  مهاش و 
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هن یهاوخ  شاب و  هاوخ  یتلآ  **** هن یهاش  تستلآ و  تخت  جات و 

نیمز تخت  نامسآ و  وا  جات  **** نیشن تخت  رادجات و  دش  هکره 

نونکا ات  دنامن  میاد  ودره  **** نودیرفا جات  دیشمج و  تخت 

تخاس یتخت  جات و  شیوخ  یپ  زا  **** تخارف هب  رس  دوب  هیام  ارکره 

مناتسب غیت  هب  مراد  غیت  **** مناد هر  تخت  جات و  رب  هک  نم 

يراغ رب  دینت  یتوبکنع  **** يرادغ تفرگ  رگ  نم  ياج 

؟ راب دهاوخ  توبکنع  زا  هگنآو  **** راغ رد  رب  دیسر  یئاهدژا 

دوب لیپ  ياپ  درم  یک  هشپ  **** دوب لیئربج  سنج  یک  روم 

دنز نادنچ  روگ 
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ریش هرهم  دیپس  دنلانن  هک  **** ریلد هنارت 

لحم هچ  ار  غارچ  دص  نینچ  نیا  **** لمح جرب  هصاخ  دیشروخ  دزن 

ددرگ نورح  دسر  نالفط  هب  نوچ  **** ددرگ نوبز  ناغلاب  اب  هک  رخ 

نارب هناخ  تسد  هب  نم  هناخ  **** نارگد هناخ  هب  یتخس  هب  نم 

تسا رگج  ای  تسلد  ای  نم  دروخ  **** تسا رکش  ای  دهش  مصخ  شروخ 

ندرگرب غیت  فان و  رب  هنشد  **** ندروخ رگج  زا  هب  هنشد  غیت و 

نم هناخلیخ  هدنام  برع  رد  **** نم هنازخ  مجع  کلم  همه 

یناج دنک  ادف  نامعن  هاگ  **** یناوخ مدتسرف  رذنم  هاگ 

يراک هنگ  نادب  مناروخ  نان  **** يراد هلک  نیدب  مناهد  نان 

ریپ هبور  هب  دسر  یک  نم  ياج  **** ریگ تیالو  ناوج  ریش  وچ  نم 

جارخ دنهد  یک  هداز  یک  هب  زج  **** جات فلاخم  درب  یک  منم  یک 

نایک ياج  دابم  ار  نایک  زج  **** نایک يازس  نایک  ياج  تسه 

دنیهت ناسک  رگید  نآ  میرپ  ام  **** دنیهر نارگید  میئام و  هاش 

دزیخرب درگ  هچ  يراوس  زا  **** دزیگنا رگشل  هک  دیاب  هاش 

داد دیاشن  ناغم  روپ  هب  زج  **** داهن تسد  ناغم ز  ریپ  هک  یم 

میوج یتسار  يراک و  تسار  **** میوگ یم  هچ  ناک  دیناد  کین 

یناطلس یشکرس و  رس  زن  **** ینامیپ کین  هار  زا  کیل 

تسامش ياضر  نتسج  نم  يار  **** تسامش يار  قفو  هک  نم  منک  نآ 

دیاشگب هتسب  دهع  ودب  هک  **** دیاب یتجح  دیتفگ  هکناو 

ریلد تسه  هک  دوب  ارنآ  هرهب  **** ریش ود  نایم  زک  تسنآ  تجح 
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هدنکاین مکش  رد  یشروخ  **** هدنرغ ریش  ود  نادادماب 

دود درآرب  نیشتآ  مد  زک  **** دولآ مشخ  گنچ  زیت  یشحو 

هاپس دنشک  فص  درگ  رب  درگ  **** هاگنادیم هب  دروآ  راد  ریش 

دنهن ریش  هزرش  ود  نایم  رد  **** دنهن ریز  هب  رس  ناهاش ز  جات 

دناد روجات  زورنآ  شقلخ  **** دناتسب ریش  ود  زا  جات  هکره 

زاون عبط  بیرفلد  نخس  **** زار هب  قفر و  هب  دش  هتفگ  نخس  نوچ 

وا رب  داد  مامت  یطسب  حرش و  **** وا رب  داهن  دوخ  رهم  ار  همان 

درب دیاب  هکنانچ  شدنرب  ات  **** درپس شیوخ  ناگدنتسرپ  هب 

هش رهم  هک  ناتسرپ  هش 
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دندینشب زغن  ياهنخس  ناو  **** دندید

شیپ هب  هداهن  ون  هاش  تروص  **** شیوخ هناخ  يوس  دنتشگزاب 

وا یناورسخ  رف  قشاع  **** وا ینابرهم  کیره ز  هتشگ 

تسمان کلم  رهوگ و  کلم  هک  **** تسمارهب هاش  دنتفگ  همه 

ندودنا رب  لگ  هب  یباتفآ  **** ندوب وا  فالخرب  ناوتن 

راکش ریت  هب  دنک  ار  اهدژاک  **** راوس هدربن  نآ  تسیریش  دنت 

ياپ درادن  وا  شیپ  سکچیه  **** ياشگ هجنپ  ریش  دنت  دوش  نوچ 

روتس ياپ  هب  درب  ار  نارورس  **** روز هب  جات  ریرس و  دناتسب 

میزورفین رب  هتشک  شتآ  **** میزوماین وا  رد  یمرگ  هک  هب 

جاتحم وا  تسین  طرش  نینچ  هب  **** جات نتفرگرب  ریش و  هصق 

گرگ هبور و  دهدنام ز  یهگاک  **** گرزب تسا  یتجح  ریش  نیا  نکیل 

هاش هب  هاش  طرش  دنتفگ  زاب  **** هار هلمج ز  دندش  هگرد  يوس 

دندوزفن هدونش  رب  نخس  کی  **** دندومنب لاح  دندناوخ و  همان 

تسشن تخت  ریز  داهنب و  جات  **** تسرپ جات  يامزآ  تخت  ریپ 

مراپسب ریش  هب  ناج  وزا  هک  **** مراز یب  تخت  جات و  نازا  تفگ 

ریش ود  نایم  رد  هتشک  موش  ات  **** ریز هب  تخت  موش ز  هدنز  هک  هب 

دروخ ریش  ناهد  زک  يا  همعط  **** دروخ ریلد  اجک  كریز  درم 

مارهب کلم  زج  تسین  سکچیه  **** ماج هب  غیت و  هب  تکلمم  ثراو 

ریپ هک  تسهب  ناوج  رسفا  بحاص  **** ریرس دیهد  ار  کلم  ثراو 

تسرپ هاش  کیل  هاش  متسین  **** تسد مدیشکرد  لغش  نیزا  نم 
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نارس جات  ناورسخ و  رس  ياک  **** نارومان دنتسارآ  خساپ 

يدنمدرخ نیدب  الا  تسین  **** يدنوادخ رد  وت  اب  ام  طرش 

تخر نک  اهر  ام  نامرف  هب  مه  **** تخت رب  يدش  ام  نامرف  هب  نوچ 

جاد بش  دروآ  يزاب  بش  هچ  ات  **** جات ندرب  ریش  يزاب ز  تسین 

میرآ شیپ  جات  میدنب و  ریش  **** میرآ شیوخ  ياج  هب  ار  وا  طرش 

تسارت جات  زین  هتشک  دوش  رو  **** تسارت جاع  ریرس  دسرتب  رگ 

درادرب جارخ  تیالو  زو  **** درادرب جات  ریچ و  دوش  رگ 

دشاب نینچ  رگا  تاهیه  کیل  **** دشاب نیرفآ  تخت و  روخ  رد 

درذگن ز تسطرش  هچناک  **** راک رخآ  دش  نیا  رب  هصق  متخ 
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رارق

دیآ راکش  رد  ریش  اب  هاش  **** دیآ رامش  رد  وچ  ادرف  زور 

ریش ود  نایم  زا  ار  جات  مارهب  نتفرگرب  شخب 18 - 

جاع زا  تخت  داهن و  رز  زا  یسرک  **** جات نیرز  حبص  هک  نادادماب 

نایار يوق  مه  تسد و  يوق  مه  **** نایامرف راک  ناراد و  راک 

دندش رازراک  ناریش  يوس  **** دندش راوس  مجع  ات  برع  زا 

راک هناشن  رب  دندرک  هلی  **** راوخ مدرم  ریش  ود  نارادریش 

دندنک یم  روگ  مارهب  روگ  **** دندنکفا مهرد  ریش  اب  ریش 

ریش ود  نایم  رد  داهنب  جات  **** ریلد هنایم  نازا  يراد  ریش 

هام کی  اهدژا  ود  ماک  هب  نوچ  **** هایس ریش  نایم  رد  رز  جات 

غیت هب  تشط و  هب  یهت  تشط  هب  هن  **** غیم هتسر ز  تشط  زاوآ  هب  هم 

لابند اهدژا  ود  نوچ  نیمز  رب  **** لاگس هنیک  ریش  ود  نآ  دندز  یم 

درب هک  اهدژا  ریش و  زا  تراغ  **** درب هک  ام  رز ز  جات  نیا  ینعی 

يرکش اهدژا  يریگریش و  **** يرگج نینهآ  هن ز  ناش  یهگآ 

میب زا  تشگن  هگجامآ  کی  سک  **** میظع ریش  ود  نآ  درگ  رب  درگ 

مارخ تسخن  دنک  ناریش  يوس  **** مارهب لد  ریش  هک  دش  نآ  يوتف 

تساروا جاع  تخت  نیرز و  ماج  **** تساروا جات  ریش  دناتس ز  رگ 

درآ شیوخ  ياج  يوس  رب  يور  **** درادرب يار  تخت  زا  هنرو 

تشد هزینت  زا  دمآ  ریش  يوس  **** تشگن رارق  نیزا  مارهب  هاش 

دوبن هتشک  ریش  هتشپ  نارب  هک  **** دوبن هتشپ  چیه  تشد  رد و  رد 
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لاس ود  تسیب و  زونه  شرمع  دوب  **** لایز دوب  هدنک  ریش  دص  رس 

دشاب نوچ  ریش  ود  نوبز  وا  **** دشاب نوبز  وزا  ریش  دص  هکنآ 

ابص داب  وچ  دش  ریش  مد  رد  **** ابق فطع  درک  تسچ  رمک  رد 

دوبر جات  ریش  ود  نایم  زو  **** دوز ناریش  دنت  هب  دز  رب  گناب 

دندید شیریش  يریگریش و  **** دندید شیریلد  ناریش  هکنوچ 

نادند رد  غیت  تسد و  رد  هنشد  **** نادنمونت نوچ  دندرب  هلمح 

دنرآ گنت  راک  ریگناهج  رب  **** دنرآ گنچ  هب  روجات  رس  ات 

دنکفا ياپ  ریز  هب  ودره  رس  **** دنکفا يار  وچ  ناشبیدات  هب  هش 

ناش هجنپ 
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درب ناریش  نایم  زا  جات  ورس  **** درخ نادند  درک و  هراپ 

تخب دیامن  نینچ  يرایتخب  **** تخت رب  دش  داهن و  رس  رب  جات 

ریز هب  درک  تخت  ار ز  ناهبور  **** ریش ود  نایم  زا  شجات  ندرب 

ردپ ياج  هب  مارهب  نتسشن  تخت  رب  شخب 19 - 

وا یهاوخ  کین  دمآ ز  خرف  **** وا یهاشداپ  تخت و  علاط 

ساپ هتشاد  دوب  تخب  یپ  زا  **** سانش هراتس  دصار  نآ  زا  شیپ 

تخس تباث و  رادیاپ و  یعلاط  **** تخت علاط  هدرک  دوب  يدسا 

دنویپ شدراطع  اب  نارق  رد  **** دنلب شیوخ  جوا  رد  یباتفآ 

سودرف نوچ  هتشگ  ودره  زا  هناخ  **** سوق رد  يرتشم  روث و  رد  هرهز 

ماج هب  غیت و  هب  هتسارآ  سلجم  **** مارهب مشش  رد  هام و  مهد  رد 

جنگ ناویک  هب  ات  كاخ  زا  هتخس  **** جنسوزارت هدش  ناویک  تسد 

لاصخ بوخ  هاش  تخت  رب  تفر  **** لاف كرابم  علاط  نیدب  نوچ 

رپ ایرد  وچ  دش  تخب  یتشک  **** رد اب  تخیر  لعل  یسب  زا 

راثن دنتخاس  جنگ  رب  جنگ  **** رامش دحز  نوزف  نارادجنگ 

تشاد یهاپس  يرهش و  تعیب  **** تشاد یهاش  ریرس  لوا  هکنآ 

یمان ودب  دش  تخت  رسفاک و  **** یمارهب هوکش  نآ  دید  هکنوچ 

ناهج رایرهش  قافآ و  هاش  **** ناهم ناهک و  زا  شتفگ  وا  لوا 

دندناوخ ناگیادخ  شناورسخ  **** دندناوخ ناهج  هش  شنادبوم 

تفگ یم  دوخ  ردق  هب  ینیرفآ  **** تفهن راکشآ و  هک  ره  نینچمه 

تشذگب نامسآ  زا  شیدنلبرس  **** تشگ ملاع  دنلب  رس  نوچ  هاش 
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دناشف هزات  لعل  رتؤلؤل ز  **** دناوخرب نتشیوخ  لدع  هبطخ 

نم هب  داب  داش  داد  ادخ  نیا  **** نم هب  داد  يادخ  رسفاک  تفگ 

سانش يادخ  رب  داب  نیرفاک  **** ساپس نیرفآ و  مناوخ  ادخ  رب 

منکن ارچ  منک  تمعن  رکش  **** منکن ادخ  تمعن  رب  تشپ 

ریشمش زا  هن  نآ  مناد  ادخ  زا  **** ریش ود  ماک  نتشادرب ز  جات 

دنسپ يادخ  منک  یئاهراک  **** دنلب جات  تخت و  هب  مدیسر  نوچ 

درازاین سکچیه  نمز  هک  **** دراذگب يادخ  رگ  منک  نآ 

دوب رادهار  ینوخ و  دزد و  **** دوب راک  هانگ  وک  نآ  رگم 

نم هر  نوچ  دیوش  هناخ  تسار  **** نم هگرد  ناگصاخ  يا  نم  اب 

زا
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دیبای یتسار  هب  يراگتسر  **** دیباترب يور  هک  هب  یجک 

تسخ دهاوخ  هک  پچ  شوگ  اسب  يا  **** تسد هب  تسار  شوگ  دیریگن  رگ 

میاشگب لدع  فاصنا و  رد  **** میاسآرب نوچ  دنچ  یکزور 

تسداد ار  داد  ملظ و  ار  ملظ  **** تسداتفا هضیرف  ار  ام  هچنآ 

سانش يادخ  مدرم  زا  زج  هب  **** ساره میمدرم  چیه  زا  تسین 

سب مدرک و  دامتعا  يادخ  رب  **** سک رب  منک  یمن  يدامتعا 

تسوا تعاط  هک  یتعاط  زا  زج  هب  **** تسود مرادن  سکچیه  تعاط 

دورد رهد  ناگتفخ  رب  داب  **** دوبک خرچ  ياج  هب  دنامب  ات 

دیما ناما و  ام  ار ز  ناگدنز  **** دیپس هایس و  هزادنا  زا  شیب 

دابم داش  تسین  داش  نیزا  كره  **** دابم داد  دورد و  زج  نم  راک 

دینش هک  ره  درک  رکش  هدجس  **** دیدپ درک  شیوخ  فاصنا  هش  نوچ 

تخر اجنآ  زا  دیشک  تولخ  هب  سپ  **** تخت رس  رب  تسشن  تعاس  ود  کی 

دونشخ ادخ  یضار و  وزا  قلخ  **** دومرف یم  داد  درک و  یم  لدع 

درک ناراوتسا  هب  يراوتسا  **** درک ناراوگرزب  اب  نمجنا 

ریذپ هوکش  دش  تشگ و  روزاس  **** ریرس جات و  روگ  مارهب  نوچ ز 

تسشن هیاپ  تفه  تخت  رس  رب  **** تسب رد  ار  همشچ  تفه  رمک 

زارط مسر  هب  شنت  رب  ییمور  **** زاب هنیس  وچ  شرب  رب  یئ  ینیچ 

ناتس جارخ  نیچ  یئوکن ز  هب  **** ناتس جاب  مور  یبوخ ز  هب  واو 

دیشروخ رب  هدناسر  تبون  جنپ  **** دیشمج نوچ  هداهن  شلاب  راچ 

دروآ نامسآ  رب  رس  ار  لدع  **** دروآ ناهج  رد  فاصنا  مسر 
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يراکمتس ناگراکمتس  اب  **** يرای نارورپداد  اب  درک 

دمآ دیدپ  یخرف  وا  دماک  **** دمآ دیلک  شرد  ار  مغ  لفق 

اوه تشگ  هداشگ  اهسفن  رب  **** اون تفرگ  ون  ملاع ز  راک 

هدنیازف اهیوج  رد  بآ  **** هدنیاز تشگ  هدازان  واگ 

تفرگ رارق  مرد  رب  اه  هکس  **** تفرگ راب  تخرد  رب  اه  هویم 

تساخرب تکلمم  یئاوه ز  ود  **** تسار دش  ودب  ناهج  لقع  لح و 

یفرش وا  هوکش  زا  دنتفای  **** یفرط ره  هب  ناگداز  هشداپ 

وا رد  رب  دنتخیر  اه  لمح  **** وا روشک  لمح  نارادراک ز 

اب ار  هعلق  **** دندرب اهنیزخ  ناراد  هعلق 
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دندرپسب دیلک 

درک یم  ورگ  وا  عیقوت  هب  ناج  **** درک یم  ون  همانزور  یسکره 

تخاون هیاپ  ردق  هب  ار  یسکره  **** تخادرپ تکلمم  راک  رد  وچ  وا 

دروآ زاب  کلم  هب  ار  ناگتفر  **** دروآ زاسب  ناقنور  یب  راک 

شیوخ رتوبک  اب  درک  ار  زاب  **** شیم زا  تفرگرب  گرگ  متس 

اهیتسد زارد  هتوک  درک  **** اهیتسم درب  هنتف  رس  زا 

تسد ار  ناتسود  داد  ناهج  رب  **** تسکش هب  نانمشد  هاگ  هیاپ 

يرازآ مدرم  هب ز  یمدرم  **** يراد ناهج  رد  درک  یمدرم 

يدرزاین یکی  یتشکب  هد  **** يدرک بدا  نوچ  زین  ار  مصخ 

ندرزآ زا  تسا  رت  یلوا  نتشک  **** ندرورپ تقو  هب  ار  یمداک 

يزور یب  دنامن  ار  سکچیه  **** يزودنا مدرم  درک و  یمدرم 

یکانمغ رابغ  الا  دران  **** یکاخ هناخ  لیخ  نیک  دید 

تشاد یم  شوخ  هوشع  هب  ار  دوخ  شیع  **** تشاد یم  شک  هوشع  هب  ار  نتشیوخ 

دوب هتخاس  قشع  کلم  رب  هیکت  **** دوب هتخانش  ار  هیکت  یب  کلم 

درک يزابقشع  هب  رگید  شش  **** درک يزاس  راک  هتفه  زا  يزور 

يدزن نوچ  يدز و  رد  ار  قشع  **** يدزن نورب  یقشاع  زا  سفن 

تسین شناج  تسین  قشع  ار  هکره  **** تسین شناشن  یقشاع  زک  تسیک 

وا هصاخ  ناسنوم  ناقشاع  **** وا هصالخ  دش  قشع  هکس 

ار وا  ناهج  همه  نامرف  ریز  **** ار وا  نامسآ  رب  يراب  راک و 

درک یم  یمرخ  داد و  یم  داد  **** دروخ یم  یمرخ  هب  ار  ناهج  وا 
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هدش هنایزات  غیت و  تراغ  **** هدش هناور  شترضح  رد  جنگ 

زاب يداد  هنایزات  رس  هب  **** زارف غیت  هب  ناهج  يدیروآ 

تشاد یخارف  یپ  دیشروخ  وچ  وا  **** تشاد یخاش  زبس  هچرگ  وزا  کلم 

لاس یخارف  رب  دندرک  هیکت  **** لام تمعن و  رورغ  زا  نامدرم 

دندرک ادج  اه  هنیس  زا  تقفش  **** دندرک اهر  لد  نادزی ز  رکش 

ياج هب  دنرواین  تمعن  رکش  **** يادخ ناگدیرفاک  یهگره 

گنس نهآ و  زا  کیل  دنرآ  يزور  **** گنت ناشیا  رب  دوش  یخارف  نآ 

خارف ناهج  رب  هناد  دش  گنت  **** خاش نتسرن  رب  هناد  زا  یلاس 

هایگ دروخ  روتس  نوچ  یمداک  **** هار دز  نانچنآ  یگنت  شروخرب 

یگنس نارگ  تزع  نان  تفای  **** یگنت نآ  زا  ناهج  دش  لدگنت 

هصق دنتفگ  زاب 
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مامت تسا  ییگنت  قافآ  رد  هک  **** مارهب اب 

رادرم هگ  دنروخ و  مدرم  هاگ  **** راوخ مدرم  گرگ  وچمه  نامدرم 

دنبز داشگرب  رابنا  رد  **** دنلب هناد  ردق  دید  نوچ  هاش 

دوب يزیچ  هریخذ  زاوارد  هک  **** دومرف يا  همان  رهش  ره  يوس 

دنیاشگب هتسب  رابنا  رد  **** دنیآ عمج  رهش  نانیما  ات 

دنزاونب دنهد و  ار  مرد  یب  **** دنزاس رد  خرن  هب  رگناوت  اب 

زاین تقو  دنهن  ناغرم  شیپ  **** زاب دنام  هناخ  رابنا  هچناو ز 

يدرمناوج یهز  دریمن  سک  **** يدروخ یب  وا ز  مایا  رد  ات 

شرابنا زا  دیشک  یم  یسک  ره  **** شراب رد  دوب  هناد  زا  هچنآ 

هناد ون  هب  ون  دندیشک  یم  **** هناگیب زرم  شنارتشا ز 

تخاس یم  یسکره  راک  هراچ  **** تخادرپ یم  جنگ  درک و  یم  دهج 

تشون هنیزخ  رب  قلخ  يزور  **** تشک رب و  یب  لاسراچ  مرجال 

تفای یئاشداپ  هشیپ  نانچ  زا  **** تفای یئایک  ناک  دوب  نآ  شراک 

درم یگنت  هب  وا  هک  نت  یکی  زج  **** درب یگنت  ناج ز  قلخ  هلمج 

هدرسفا بآ  وچ  دش  لدگنت  **** هدرم اونیب  درم  نآ  زا  هاش 

دروآ ياج  هب  دوخ  ریصقت  رذع  **** دروآ يادخ  رد  جنر  نآ  زا  يور 

نارگد نوچ  هن  تندیشخب  قزر  **** ناروناج شخب  قزر  ياک  تفگ 

شیب ار  مک  ینک و  مک  ار  شیب  **** شیوخ یئادخ  تردق  یکی  هب 

ریس ارحص  هب  منک  ار  یئوهاک  **** رید مشوک  هچرگ  نم و  زا  دیان 

يزور یهد  ار  قلخ  کی  هب  کی  **** يزوریپ تارب  زک  نآ  یئوت 
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نآ رد  دوبن  ارم  یمرج  درم ، **** ناروناج ینت ز  یگنت  رگ ز 

ارم دوس  هچ  ربخ  وا  درم  هکنوچ  **** ارم دوبن  ربخ  شباسح  زک 

زاوآ نورد  زا  شداد  یفتاه  **** زاس عرضت  نینچ  دش  نوچ  هاش 

وت یئاشداپ  ترتف ز  درب  **** وت یئار  کین  رهب  زا  دزیاک 

يدنسپن هقاف  ار ز  يا  هدرم  **** يدنسرخ لاس  راچ  رد  وت  نوچ 

رود دشاب  گرم  وت  راید  زک  **** روشنم دش  هتشون  تلاس  راچ 

درمن لاسراچ  هک  مدینش  سک  **** درخ ات  وا  کلم  ناگرزب  زا 

زاب تیعر  زا  تشاد  ار  گرم  **** زان تمعن و  هب  وا  هک  هش  نآ  خرف 

دازیم هکره 
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تسیچ هب  نیزا  دش  جرخ  یب  لخد  **** تسیزیم ناهج  رد 

هوک هن  دنام و  تشد  هن  ترامع  یب  **** هوبنا دوب  هتشگ  هک  قیالخ  زا 

ینوچ هدینت  دش  هناخ  رب  هناخ  **** ير ات  ما  هدینش  ناهافص  زا 

ناهاپسا هب  يدش  ير  زا  يروک  **** ناهاوخ يدش  رگا  ماب  رب  ماب 

تسین نم  رب  تسیاور  رب  هدهع  **** تسین نشور  ثیدح  نیا  ارت  رگ 

راوخ تمعن  نوزف ز  تمعن  کیل  **** رایسب ناگدنروخ  تمعن  دوب 

هورگ هورگ  نانک  ترشع  زان و  **** هوک هب  تشد و  هب  هدش  نمیا  مدرم 

یگنچ یبابر و  یطبرب و  **** یگنسرف ود  یفص  هدیشک  رب 

یئوک ره  نایم  رد  یسلجم  **** یئوج ره  درگ  هب  یم  هضوح 

تخود شکرز  دیرد و  نهآ  عرد  **** تخورف غیت  دیرخ و  یم  یسکره 

دای زا  تفر  ریت  غیت و  ار  همه  **** داهن حالس  یگرابکی  قلخ 

زان معنت و  اب  درک  یم  شیع  **** زاس ترشع  گرب  دوب  ارک  ره 

دونشخ وا  زا  ناهج  تخب و  وا ز  **** دومرف هش  دوبن  شگرب  هکناو 

يرازاب زور  شیع  زا  شداد  **** يراک رب  تشامگ  ار  یسکره 

دروخ یم  يا  همین  بسک و  يا  همین  **** درک تمسق  ود  ات  دومرف  زور 

دنکرب مغ  هلاس  داتفه  خیب  **** دنکفا جارخ  ناهج  زا  لاس  تفه 

زاب تبعل  بوک و  ياپ  برطم و  **** زاس ناتسد  داتسوا  رازه  شش 

يرهب نازا  ار  هعقب  ره  داد  **** يرهش ره  داوس  زا  درک  درگ 

دنشاب شوخ  دننک و  شوخ  ار  قلخ  **** دنشاب شک  تخر  هک  اجره  هب  ات 

رود بحاص  هرهز  هرهز  شبحاص  **** روث علاط  هنامز  رود  تشاد 
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دشاب ادخدک  هرهز  ورد  هک  **** دشاب اجک  مغ  رود  نانچ  رد 

مرکا ربمغیپ  تعن  رد  شخب 2 - 

راک شنیرفآ  رخآ  متاخ  **** راگرپ نیلوا  طخ  هطقن 

نخس جات  لقع و  جاتلا  هرد  **** نهک خرچ  تفه  غاب  ربون 

يادخ لوسر  نآ  لسرم  دمحا  **** يار دیؤم  هجاوخ  زج  تسیک 

جارعم وا  جات  عرش و  وا  غیت  **** جات هب  غیت و  هب  ناربمغیپ  هاش 

هیاس ار  شرع  رون و  ار  شرف  **** هیام ار  تاهما  یما و 

كاخ تیالو  هن  شلاب  راچ  **** كاپ تعیرش  نز  تبون  جنپ 

یتسه همه 
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دومحم شتلاسر  دمحم  وا  **** دوصقم وا  لیفط و 

درد همه  نارگید  دوب و  وا  یفاص  **** درشفب شمدآ  هک  لگ  نیلوا  ز 

دناوخ وا  مه  تمتاخ  هبطخ  **** دنار نامساک  رود  نیرخآ  و 

فورعم وا  رما  رکنم  وا  یهن  **** فوقوم یتسار  هب  شیهن  رما و 

؟ جنگ نادنچ  رقف و  تسیثیدح  هچ  **** جنر هن  تشاد  رخف  رقف  زا  هکنآ 

؟ دیشروخ یهگناو  هیاس  نخس  هچ  **** دیپس يور  تشگ  هیاس  وزا  کناو 

دوب یهاشداپ  زادنا  میاق  **** دوب یهلا  میاق  ار  کلم 

تسد شتفرگ  یم  داتفا  هکناو  **** تسپ شدنکف  یم  تساخرب  هکره 

درک یم  وا  مه  نارهوگ  دب  رهق  **** درک یم  وکن  نارهوگ  وکن  اب 

يزیمآ مهرم  هب  وسنآ  زا  قفر  **** يزیرنوخ رهق  هب  وسنیا  زا  غیت 

نالدگنس دنب  ياپ  شنهآ  **** نالد گنت  زاون  لد  شمهرم 

دنتسب نیک  لاود  اهرمک  رب  **** دنتسب نیز  بسا  رب  وا  اب  کنآ 

لاود دننز  وا  سوک  رب  همه  **** لاس نیدنچ  دعب  زورما  کنیا 

شرهب زا  دیرفآ  ناهج  نیو  **** شرهد زا  دیزگ  دزیا  هچرگ 

تسغاب نیزا  نورب  یهاگ  هضور  **** تسغاز ام  رهم  هک  ار  وا  مشچ 

رازه تفه  هب  وا  مکح  عبات  **** رامش هلاس  رازه  دصفه  مکح 

شوگ هب  هقلح  شیگدنب  هر  رد  **** شوپ یلحک  خرچ  ناراد  هقلح 

عرش هناخ  جنگ  راوید  راچ  **** عرف هب  لصا و  هب  نیزگ  شرای  راچ 

وا شنیرفآ  رب  اهنیرفاک  **** وا شنیب  رون  دوب  نیرفآ  ز 

تسیدسج نامسآ  هب  ات  نیمز  زا  **** تسیددم شمد  ره  هک  ناج  نانچ  اب 
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تسنامیلس وا  دنتخت و  همه  **** تسناج نیزا  تایح  ار  دسج  نآ 

دناشفا کشخ  لخن  رت ز  بطر  **** دناشفا کشم  وچ  اوه  رب  شسفن 

تسبجع نیا  نمشد  راخ  شبطر  **** تسبطر ار  کشخ  راخ  شزجعم 

شتشم رد  مین  ود  ار  هم  بیس  **** شتشگنا يارب  نخان  هدرک 

دنک مین  ود  نانشور  هنخان  **** دنک میب  عطق  رگ ز  ار  بیس 

هدننیزگ وا  دوب و  نیزگ  نیک  **** هدننیرفآ شدرک  نیرفآ 

دورد هدیزگ  هدننیزگ و  رب  **** دوبک خرچ  رادم  زا  شیب  داب 

شیوخ كزینک  اب  مارهب  ناتساد  شخب 20 - 

دنلب هوک  تسپ و  نابایب  رد  **** دنسپ درک  راکش  يزور  هاش 

درک و یم  روش  **** تخات ارحص  هب  مس  روگ  رقشا 
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تخادنا یم  روگ 

يامیپ يرتشم  تشگ  وا  سوق  **** ياج دشاب  سوق  ار ز  يرتشم 

تشذگ هاش  يوس  روگ  همر  **** تشد هب  هتسب  هرپ  ناراوس  زا 

ریز هب  هتفرگرب  صقر  شرقشا  **** ریش وچ  هداتسیا  حرطم  رد  هاش 

درک یم  رپ  ریت  یلاخ و  تسش  **** درک یم  رد  راثن  هز  زا  شتسد 

ریجخن هگ  دنکف و  شتآ  یهاگ  **** ریت كرالب  نهآ  نیمز ز  رب 

بابک يارب  زا  دیاب  یشتآ  **** بان هداب  روگ و  نار  دوب  نوچ 

تخیگنا نآ  رهب  شتآ ز  رگم  **** تخیر ناروگ  نوخ  هک  هش  جسای 

تشک یم  ارکره  درک  یم  هتخپ  **** تشرد مخز  هب  شخچان  یمرگ 

تشادرب شیپ  ای  درک  شیپ  ای  **** تشاذگن مه  تشذگرد  وز  هچناو 

هاش یباکرمه  هب  کباچ  تسچ و  **** هام نوچ  یکزینک  دوخ  هب  تشاد 

وا رب  هنتف  هاش  هاش و  هنتف  **** وا رد  هنتف  رازه  یمان  هنتف 

تشک رس  رب  داب  وچ  یمارخ  شک  **** تشهب راهب  ون  وچ  یئور  هزات 

هدولاپ نحص  وچ  نیریش  برچ و  **** هدولآ نغور  هب  ینیبگنا 

ياپ کباچ  صقر  هب  يزاس  دور  **** يارس دورس  یئوکین  همه  اب 

دروآ دورف  اوه  زا  ار  غرم  **** دروآ دور  ياون  رب  نوچ  هلان 

دورس عامس و  یتساوخ  وا  زا  هاش  **** دور هداب و  راکش و  رد  رتشیب 

ریچخن يدز  نآ  گنچ و  يدز  نیا  **** ریت ورسخ  زاس  گنچ و  وا  زاس 

دنمس درک  مرگ  روگ  رب  هاش  **** دنچ نابایب  زا  تساخرب  روگ 

گنچ هب  هتفرگ  نامک  يریش  دنت  **** گنهآ زیت  روگ  هب  دمآرد  نوچ 
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داشگ تسش  دیشکرد و  نامک  سپ  **** داهن تسش  درگ  مین  رد  ریت 

شریچخن داد  كاخ  رب  هسوب  **** شریت دش  روگ  هاگ  لفک  رب 

تفرگب ار  دنچ  تشک و  ار  دنچ  **** تفگش راکش  ناز  هظحل  یکی  رد 

يراد نتشیوخ  درک  انث  رد  **** يرایع زان و  كزینک ز  ناو 

رود هناور ز  دش  روگ  یکی  ات  **** روبص داتسیا  تعاس  کی  هاش 

؟  يران یم  مشچ  هب  ار  ام  دیص  **** يراتات مشچ  گنت  ياک  تفگ 

دیآ نوچ  گنت  مشچ  نانچ  رد  **** دیآ نورب  تفص  زک  ام  دیص 

يروگ
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مزادنا هچ  شمسات  شرس  زو  **** مزات نوچ  هک  وگب  دمآ 

دوب يوگ  هفازگ  نز  دب و  نز  **** دوب يوخ  هک  شنم  ناز  بل  شون 

يزود شمس  رد  روگ  نیا  رس  **** يزورفارب خر  هک  دیاب  تفگ 

وا یچیسب  دب  دش ز  رگ  هراچ  **** وا یچیپ  چیپ  دید  نوچ  هاش 

داهن ههورگ  نامک  رد  يا  هرهم  **** داب وچ  ههورگ  نامک  لوا  تساوخ 

شوج هب  زغم  هرهم  بات  زا  دمآ  **** شوگ هب  دنکفرد  هرهم  ار  دیص 

نورب هقالع  نآ  درآ  شوگ  ات ز  **** نوبز دیص  درب  شوگ  يوس  مس 

تخودرب رگیدکی  هب  ار  مس  شوگ و  **** تخورفا ناهج  دش  قرب  هش  ریت 

ینیب یم  هنوگچ  مدربتسد  **** ینیچ كزینکاب  هش  تفگ 

راوشد دوب  یک  هدرک  رپ  راک  **** راک نیا  رایرهش  هدرک  رپ  تفگ 

درک دیاشب  دش  راوشد  هچرگ  **** درم دشاب  هدرک  میلعت  هچره 

روز تدایز  زا  هن  نامدا  زا  تسه  **** روگ مسرب  هاش  ریت  نتفر 

دمآ تخرد  رب  زیت  ربت  **** دمآ تخس  هدینش  نیا  ار  هاش 

درک اراکشآ  شیوخ  هنیک  **** درک ارادم  یب  هام  نادب  لد 

دنشاب شوخ  هک  نامز  نآ  دننک  نوخ  **** دنشاب شک  هنیک  هک  ناهاشداپ 

دننکن نیتسوپ  هک  ار  یگس  هچ  **** دننکن نیز  بسا  هک  وهآ  هچ  اب 

تسرتب نازا  باسح  نیا  مشک  رو  **** تسرگ هزیتس  شمنام  رگا  تفگ 

تسین نادربن  مه  سنج  زا  نز  هک  **** تسین نادرم  ریش  راک  یشک  نز 

گرگ وچ  كانمهس  ریش و  نوچ  دنت  **** گرزب داژن  زا  یگنهرس  دوب 

زاسب زینک  نیا  راک  ور  تفگ  **** زارف شیوخ  دزن  هب  شهاش  دناوخ 
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تساور لقع  يور  نتشک ز  هنتف  **** تسام تلود  هاگراب  هنتف 

شیوخ هناخ  هب  ار  هرهچ  يرپ  نآ  **** شیپ هشیپ ز  داد  گنهرس  درب 

دزادنا رس  شنت  زا  راو  عمش  **** دزادرپب وا  راک  ات  تساوخ 

دنسپم ار  دنسپان  نینچنیاک  **** دنبلد نآ  شتفگ  هدید  رد  بآ 

شیوخ ندرگ  هب  هنگیب  نم  نوخ  **** شیوخ نمشد  وت  یتسین  را  نکم 

منم رایتخا  شنازینک  زم  **** منم رایرهش  صاخ  سنوم 

سنوم و دوبن  سک  شنم  زج  **** راکش بارش و  رد  هک  دح  نادب  ات 
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رای

ارم دومن  يا  هچیزاب  وید  **** ارم دوب  هک  ییخاتسگ  رگ ز 

دوز ادوز  شوکم  مکاله  رد  **** دومرف متسایس  یمرگ  هش ز 

بیرف هب  شمتشک  هب  وگ  ار  هاش  **** بیکش هب  نک  ربص  دنچ  یکزور 

داب تلالح  نم  نوخ  مشکب  **** داش دشاب  هاش  هتفگ  نادب  رگ 

نت هب  ناج و  هب  تدشاب  ینمیا  **** نم نتشک  لدگنت ز  دوش  رو 

كاخ رب  دتفوین  يورس  داز  **** كاله نم ز  یهر و  شسرپ  وت ز 

مسرب تتمدخ  هب  يدرک  هچناک  **** مسکچیه هچرگا  دیآ  يزور 

داهن لعل  هراپ  تفه  وا  شیپ  **** داشگ زاب  دقع  تفگ و  نخس  نیا 

یمین وا  خرن  نامع ز  لخد  **** یمیلقا جارخ  ناز  یکی  ره 

تساخرب منص  نآ  نوخ  رس  زا  **** تسار شنومن  نآ  زا  گنهرس  درم 

ربم رایرهش  مان  یسک  اب  **** ربم راک  رس ز  راهنز  تفگ 

مراک نیدب  نم  هک  نکیم  راک  **** مراتسرپ ار  هناخ  نیا  نم  وگ 

تخاون هنامز  تدهاوخ  را  مزاس  **** تخاس دیاب  هک  اهراچ  نآ  دوخ  نم 

دنزگ نآ ز  تسر و  دادیب  نیا ز  **** دنگوس ناشتفر  دهع  نینچ  رب 

هام هصق  تسج  زاب  وا  زا  هاش  **** هاش هب  دیسر  نوچ  هتفه  کی  دعب 

مداد اهبنوخ  کشا  زا  متشک  **** مداد اهدژا  هب  ار  هم  تفگ 

دمآ رارق  اب  گنهرس  لد  **** دمآ رایرهش  مشچ  رد  بآ 

رود مدرم  مشچ  یهاگیاج ز  **** رومعم یهد  ار  گنهرس  دوب 

جوم هتفای  رهپس  طیحم  زا  **** جوا هب  هدیشکرب  تسار  یکشوک 
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وا رس  رب  تسشن  ياج  هدرک  **** وا رظنم  قاور  هیاپ  تصش 

زیزع ياج  دنهد  نازیزع  هب  **** زینک ياج  هشیمه  يو  رب  دوب 

داهن فیطل  يا  هلاسوگ  داز  **** دازب زور  ود  نارد  يواگ  هدام 

زور همه  شندرگ  هب  یتفرگرب  **** زورفا ناهج  هرهچ  يرپ  نآ 

يدرب رب  کشوک  هب  هیاپ  هیاپ  **** يدرشفیب وا  ریز  رد  ياپ 

رایب دید ؟ هک  شک  هلاسوگ  هام  **** راهب هب  دوب  شک  هلاسوگ  رهم 

ماب هب  هناخ  ار ز  هلاسوگ  درب  **** مادنا میس  لازغ  نآ  زور  همه 

راک نوچ ز  دوب  رگراک  **** تشگن رارق  نیا  زا  زور  ات  زور 
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تشگن

هلاس شش  تشگ  واگ  یکی  هک  **** هلاسوگ دیسر  یئاج  هب  ات 

شماب رب  هناخ  ریز  زا  يدرب  **** شمادنلگ تب  نآ  هنانچمه 

راک نآ  اب  دوب  هدرک  وخ  هکنآز  **** راب ناز  يدماین  شجنر  چیه 

دوب یم  رت  هدایز  وا  توق  **** دوزفا یم  تشوگ  واگ  رد  هچره 

گنهرس اب  هتسشن  اهنت  دوب  **** گنت لد  اب  مشچ  گنت  نآ  يزور 

شفاروح راگن  نآ  داشگرب  **** شک رهوگ  شوگ  رهوگ ز  راچ 

شومخ رای  هب  يدتسب  اهب  نوچ  **** شورفب ربب  اهدقن  نیاک  تفگ 

بارش عمش و  لقن و  دیاب ز  هچنآو  **** بالگ روخب و  رخ و  نادنفسوگ 

روخب لقن و  بابک و  بارش و  زا  **** روح هضور  وچ  نک  تسار  یسلجم 

رادم تسد  حتف  وچ  شباکر  زا  **** راکش هب  فرط  نیدب  دیآ  وچ  هش 

نک يریگ  ماگل  شنامز  کی  **** نک يریذپ  ناج  زادنارد و  لد 

دراد شک  زان  دازآ  عبط  **** دراد شوخ  يوخ  مارهب  هاش 

وت يدنلبرس  هب  درآ  رد  رس  **** وت يدنمزاین  دنیبب  نوچ 

ریش یهاگ  میهد و  شدهش  هاگ  **** ریرس هراتس  يرظنم  نینچ  رب 

دوش دنلب  وز  ودره  ام  راک  **** دوش دنمدوس  راک  نینچ  رگ 

يادخ داد  رازه  شنانچناک  **** ياج هب  دنام  لعل  گنهرس  درم 

ینامهم گرب  تخاس  کی  هب  کی  **** یناهنپ ياهجنگ  زا  تفر و 

هرب دنپسوگ و  یهام و  غرم و  **** هرس راو  كولم  ياهدروخ 

دیاش ار  مزب  هک  یلقن  شون و  **** دیارآ سلجم  هک  ناحیر  حار و 
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مارهب هگدیص  هب  دیآ  یک  ات  **** مامت تخاس  راک  بابسا  همه 

ینامهم هب  ار  روگ  مارهب  گنهرس  ندرب  شخب 21 - 

تخر ارحص  راکش  يوس  درب  **** تخت رس  زا  يزور  مارهب  هاش 

تخاس شدیص  هنوگچ  ات  نیب  دیص  **** تخادنا دیص  تفر و  هکناز  رتشیپ 

گنهآ دنلب  رظنم  نآ  تشاد  **** گنهرس ناک  تشذگ  هد  نآ  رب  نوچ 

هیاس رد  هیاس  هزبس  رد  هزبس  **** هیاپ نارگ  یهگتهزن  دید 

تساجک راید  نیا  دنوادخ  هد  **** تسارک راید  نیاک  دیسرپ  زاب 

باطخ دینش  نینچ  ورسخ  نوچ ز  **** باکر شیپ  صاخ  گنهرس  دوب 

زاون هدنب  رایرهش  ياک  تفگ  **** زامن درب  داد و  هسوب  نیمز  رب 

زا شفطل  **** تست هداد  هک  یهد  دراد  هدنب 
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تست هداب  زیر  هعرج 

دنک دنلب  ار  تسپ  هدنب  **** دنک دنسپ  نآ  ياج  رگا  هاش 

تسوا تداعس  اب  يأر  تنس  **** تسوا تداع  هکنانچ  فلکت  یب 

گنهرس دوش  ناهج  دنلبرس  **** گنت هچیرد  نیدب  درآرد  رس 

هام ات  رس  دیشکرب  یکشوک  **** هاش تیانع  هداد  زا  مراد 

شدرگاش هضور  یلوم و  دلخ  **** شدرگ رب  درگ  غاب  رد  غاب 

وا رد  رب  هراتس  دسوب  كاخ  **** وا رس  رب  هداب  هاش  دروخ  رگ 

دهد ریش  واگ  دهش و  مسگم  **** دهد ریبع  ار  هناخ  هش  درگ 

یگنهرس هب  نخس  نآ  درب  شیپ  **** یگنر کی  وک ز  دید  نوچ  هاش 

زاب میآ  نم  هگ  ریچخن  ات ز  **** زاسب راک  تسارت  نامرف  تفگ 

كاپ هنیآ  زا  درک  راگنز  تفر و  **** كاخ رس  رب  هسوب  گنهرس  داد 

تسار دیاب  هک  یتنیز  ره  درک  **** تسارآ تشهب  نوچ  شرف  زا  رظنم 

دیسر هام  جوا  هب  شرتچ  زاب  **** دیسر هاگدیص  هشنهش ز  نوچ 

نیچ فیارط  یمور و  توسک  **** نیزگ ياهدرون  زا  نابزیم 

زغم لد و  دش  هداشگ  شغورف  زک  **** زغن هماج  دنچ  شرف  رب  شرف 

دنچ رهوگ  راثن  نآ  رس  رب  **** دنکفا هاش  مارخ  یلتخ  ریز 

قاط يدنلب  رس  هب  یقاط  دید  **** قاور هیاپ  تصش  هب  دش  رب  هاش 

ار قرزا  خرچ  هدنکفا  شرف  **** ار قنروخ  شخر  هدرک  حرط 

دروخ تبرش و  روخب و  بالگ و  زا  **** درک دیاب  هچنآ  دمآ  نابزیم 

تخاس يداش  مزب  درک و  ناور  یم  **** تخادرپ شوخ  ياهدروخ  زا  هش  نوچ 
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يوخ دمآرب  شتهبج  لگ  زا  **** یم هس  ود  يرغاس  دروخ  نوچ  هاش 

خارف گرب  تسا و  شوخ  تهاگیاج  **** خاک نیرز  نابزیم  ياک  تفگ 

دنمک هب  دور  شرس  رب  نامساک  **** دنلب خاک  هیاپ  تصش  نیا  نکیل 

تشون ياپ  ریز  هب  یناوت  نوچ  **** تشذگ وت  زک  لاس  تصش  سپ  زا 

داب یقاس  روح  هداب  شرثوک  **** داب یقاب  هاش  تفگ  نابزیم 

مدرگ یک  هدنام  هیاپ  نینچ  زا  **** مدرم نم  هفرط  تسین  نم  نیا ز 

هاش مقاق  زخ و  وچ  كزان  مرن و  **** هام وچ  تسیرتخد  هک  دش  نآ  هفرط 

هرن
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ندروخ فلع  هگ  اجنیآ  درآ  **** ندرگ رب  هوک  وچ  يواگ 

تسشن هیاپ  چیه  هب  دزاسن  هک  **** تسدکی درب  نانچ  هیاپ  تصش 

یلیم ار  شیوخ  هیپ  دشکن  **** یلیپ نوچ  واگ  هچ  هگنآ  يواگ 

یسفن شدیارگرب  نیمز  زا  **** یسک هاپس  نیا  رد  رگ  ادخ  هب 

راک دشابن  بجع  نوچ  درب  رب  **** راصح هیاپ  تصش  هب  هگنآ  ینز 

تفس نادند  هب  دوخ  تشگنارس  هش  **** تفگ تیاکح  نیا  گنهرس  هکنوچ 

دشاب نوسف  دوب  رو  دوبن  **** دشاب نوچ  راک  هنوگنیا  زا  تفگ 

تسخن شیوخ  مشچ  هب  منیبن  ات  **** تسرد هب  نخس  نیا  دیان  مرواب 

تسار ار  نخس  يوعد  دنک  ات  **** تساوخرد نابزیم  درم  زا  هگنآو 

ریش تیاکح  شک  واگ  اب  درک  **** ریز هب  تفر  دینش  نیاک  نابزیم 

دوب هتخاس  شیوخ  راک  نآ  زا  شیپ  **** دوب هتخانش  ار  تقو  نتمیس 

تسم سگرن  رامخ  ار  لگ  داد  **** تسبرب ناینیچ  بیز  رویز و 

میلعت یئوداج  داد  ار  هزمغ  **** میوقت رب  دنار  کشم  ار  هام 

دیشک بیتع  رس  رب  ار  زان  **** دیشک بیرف  همرس  ار  مشچ 

داد ینارزیخ  دق  ار  هلال  **** داد یناوغرا  گنر  ار  ورس 

ار نیورپ  دقع  هام  رب  تسب  **** ار نیمیس  ورس  دومآ  رب  رد 

مین ود  هب  ناقشاع  بیس  نوچ  درک  **** میتی رد  هب  ار  توقای  جرد 

شوگ نب  ات  دیشک  بغبغ  قوط  **** شود رس  رب  داهن  ربنع  جات 

گنج هب  هداتس  فرط  کی  رب  ودره  **** گنر ودنه  لاخ  فلز و  یگنز 

جات زو  تخت  دوب ز  شریزگان  **** جاع هتخت  دوب ز  شتخت  هک  هش 
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شبطر رب  هداهن  یگنز  رهم  **** شبل قیقع  رب  لاخ  هبش 

باقن هراتس  زا  هم  درگ  هتسب  **** باشوخ رد  ياهناد  زا  شقرف 

شزیت ناقشاع  رازاب  هدرک  **** شزیوآ رهوگ  شوگ  رهوگ 

يروس لگ  نمس  رد  نوچ  هتسب  **** يروفاک باقن  رد  ار  هام 

زاس دیاب  هچنآ  زا  تفه  ره  درک  **** زان رس  زا  هتفه  ود  هام  هکنوچ 

ردق دبای  واگ  جرب  رد  هام  **** ردب هم  نوچ  تفر  واگ  نآ  شیپ 

هنوگچ ات  نیب  واگ  **** تشادرب ار  واگ  درب و  ورف  رس 
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تشاد رهوگ 

مارهب هیاپ  تخت  ات  تفر  **** ماب هب  دیود  رب  هیاپ  رب  هیاپ 

ياج تسج ز  دید  واگ  نوچ  ریش  **** ياپ هب  داتسیا  ندرگ  رب  واگ 

دوس هچ  تفاین  رد  دوب و  وا  دوس  **** دوب دیاش  هچ  نیاک  دنام  بجع  رد 

ریش هب  دومن  نانچ  همشرک  هب  **** ریز هب  واگ  داهن  ندرگ  هم ز 

یئاناوت زا  مدرک  شکشیپ  **** یئاهنت هب  وت  شیپ  نم  هچناک 

يارس ریز  هب  درب  شقاور  زا  **** يار هب  روز و  هب  وک  تسیک  ناهج  رد 

تسخن يا ز  هدرک  میلعت  هکلب  **** تست يدنمروز  هن  نیا  تفگ  هاش 

زاس نامدا  قیرط  رب  هدرک  **** زارد ياهلاس  هب  كدنا  كدنا 

یجنس نتشیوخ  يوزارت  رد  **** یجنر یب  هار  شنونک ز  ات 

مامت شیوخ  طرش  هب  یئاعد  اب  **** مادنا میس  راگن  شدرب  هدجس 

؟ میلعت یب  روگ  میلعت و  واگ  **** میظع تس  یتمارغ  هش  رب  تفگ 

مان مراین  رب  میلعت  هب  زج  **** ماب رب  مروآرب  يواگ  هک  نم 

درب دراین  سک  میلعت  مان  **** درخ يروگ  وت  ینز  نوچ  ببس  هچ 

تخات رد  وا  شیپ  درک و  يودنه  **** تخانشب دوخ  كرت  عینشت  هاش 

دیراورم دناشف  هم  رب  کشا  ز  **** دید وچ  درک و  زاب  هام  زا  عقرب 

تخیر یم  لگ  بآ  سگرن  زا  لگ  نآو  **** تخیگنا رذع  تفرگ و  شرانک  رد 

درک یلاگس  نخس  خریرپ  اب  **** درک یلاخ  هناخ  کین  ودب  زا 

تنادنچ رازه  مهاوخ  رذع  **** تنادنز تشگ  هناخ  رگا  تفگ 

یئاج رب  وت  متخوس  نآ  زا  نم  **** یئار دوخ  مدز ز  رگ  شتآ 
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ياپ زا  دناشن  ار  هنتف  دوخ  شیپ  **** ياج دش  یهت  نارگ  هنتف  نوچ ز 

ناشن هنتف  رایرهش  ياک  تفگ  **** نابز داشگرب  تسشنب و  هنتف 

شیوخ یئانشآ  هب  هدرک  هدنز  **** شیوخ یئادج  رد  هتشک  ارم  يا 

ياپ زا  دروآ  رد  مغ  ار  هوک  **** ياج هب  چیه  دنامن  نم  زا  تمغ 

نم یناگدنز  رهم  رس  رد  **** نم ینابرهم  زا  نتفر  تساوخ 

ریت هب  تخودب  ار  تخس  مس  نآ  **** ریجخن رد  روگ  شوگ  رب  وچ  هش 

هسوب نامسآ  **** شتسش نداشگ  زک  نیمز  هن 
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شتسد رب  داد 

رود مدرک  هاش  ار ز  دب  مشچ  **** روبص دنسپ  نآ  رد  مدوب  هک  نم 

درا دنزگ  وا  رد  یمخز  مشچ  **** درآ دنسپ  رد  مشچ  ار  هچره 

رهم هب  داهن  رب  هنیک  تمهت  **** رهپس ياهدژا  هک  دمآ  منبغ 

تفرگب ناج  نایم  رد  شلد  زک  **** تفرگب نانچ  نخس  نآ  ار  هاش 

تساوگ زیچ  دنچ  وت  يافو  رب  **** تسار یئوگ  تسار  هک  اقح  تفگ 

راک رخآ  هب  نینچ  یئاهرذع  **** راب لوا  هب  نانچ  یئاهرهم 

يرنه نینچ  نیا  عبط  دراک ز  **** يرهگ نآ  رب  نیرفآ  رازه  يا 

گنهرس نآ  ظافح  يدوبن  رگ  **** گنس هب  دوب  هتشگ  هراپ  رهگ  نیا 

درک لیامح  شندرگ  رد  تسد  **** درک لدشوخ  ار و  گنهرس  دناوخ 

داد شرازه  ضوع  رد  یکی  رب  **** داد شراوگرزب  ياهفحت 

فیرشت رگد  اب  داد  ودب  ير  **** فیطل ياهزیچ  دنچ  سپ  زا 

نازیررکش دوخ  مزب  رد  درک  **** نازیگنا يداش  رهش  يوس  دش 

دروآ شیوخ  حاکن  رد  ار  هام  **** دروآ شیپ  طرش  هب  ار  نادبوم 

زارد راگزور  تفر  نیرب  ات  **** زان ترشع و  وهل و  هب  وا  اب  دوب 

روگ مارهب  گنج  هب  نیچ  ناقاخ  ندیشک  رکشل  شخب 22 - 

یهاشنهش رد  مارهب  مان  **** یهام ات  هام  دمآرب ز  نوچ 

ار نارادمان  مان  دش  هدنز  **** ار ناراوگرزب  دش  يوق  لد 

دندرب ورف  هیس  بآ  هب  رس  **** دندرم اه  هشوگ  هب  ناشوگ  درز 

مارهب ردارب  اب  بقل  مه  **** مان یسرن  گرزب  يریپ  دوب 
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شیپ سپ و  هتخانش  ار  اهراک  **** شیدنا مامت  مه  يأر و  يوق  مه 

دوب اراکشآ  هک  ناهنپ  هن  نیو  **** دوب اراد  هاش  لسن  زا  شلسن 

روتسم مه  قیفر و  مه  ار  هاش  **** رود يدوبن  نامز  کی  وزا  هاش 

يرنه ملاع  شیوخ  رسب  **** يرسپ ره  يوا و  تشاد  رسپ  هس 

شدنوارز ردپ  هدرک  مان  **** شدنزرف هس  نازا  دوب  هم  هکنآ 

هدرک دوخ  نادبوم  دبوم  **** هدرک دص  هب  یکی  شرایع  هش 

سایق دوبن  ار  شیئاسراپ  **** سانش هار  دوب و  شیدنا  تیاغ 

دوب کلاسم  همه  هاوخ  جاب  **** دوب کلامم  فرشم  رگد  ناو 

شمجع هلمج  رمالاذفان  **** شملق یتسرد  زا  هاش  هدرک 

رهش و لغش  هب  رگید  هس  نآو 
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هاش ترضح  هب  رتصاخ  بیان  **** هاپس

هدرکافو لمع  اب  نالماع  **** هدرک اهر  لمع  ناشیارب  هش 

زور همه  دوخ  راک  هب  شنالماع  **** زورفا مزب  هداب  هب  بش  همه  وا 

تخادنا یم  زاب  تخودنا  هچره  **** تخات یم  دوخ  درگ  راوایسآ 

شارت رهب  اه ز  هشیت  دش  زیت  **** شاف تیاکح  نیا  دش  ملاع  درگ 

ماج هب  غیت  داد و  رانید  هب  نید  **** مارهب دش  تسم  هک  سکره  تفگ 

تسا هداب  شندروخ  داب و  شلصاح  **** تسا هداتفا  رد  یم  هب  نافیرح  اب 

تسار يو  رب  کلم  راک  دوش  هک  **** تساخرب عمط  نارب  ار  یسکره 

نیمز هاش  ریگ  هناخ  دوش  ات  **** نیچ تشگ ز  هناور  ناناخ  ناخ 

نامک تخس  رازهدصیس  دوب  **** نامد ياهدژا  وچ  شباکر  رد 

رهنلا ءاروام  کلم  هلمج  **** رهق هب  هاش  نابیان  زا  دتس 

زیخاتسر دنکف  ناسارخ  رد  **** زیت دمآ  تشذگ و  نوحیج  باز 

رگشل رب  دیدن  يدامتعا  **** ربخ تفای  زاتکرت  ناز  وچ  هش 

زاب هتشاد  گنج  نییآ  زا  تسد  **** زان رورپ  تسد  دید  ار  همه 

هاش قح  رد  دوبن  ناشیلدکی  **** هاپس نارورس  دندوب  کناو 

درم ناقاخ  يوس  هدرک  ورشیپ  **** درون ياهتفهن  رد  یکیره 

هدرک دوخ  لام  کلم و  هراچ  **** هدرک دب  شیوخ  هاش  اب  عبط 

میاوت هار  كاخ  هک  نک  هر  دصق  **** میاوت هاوخکین  هدنب  ام  هتفگ 

مارهب زا  دیاین  یهاشاپ  **** مارخ هب  ام  هب  یئوت  ملاع  هاش 

میراپسب مینک و  شدنب  هنرو  **** میرآ وا  رد  تدیاب  رگا  غیت 
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دناسر هاش  عمس  هب  ار  نخس  نیا  **** دناوخ دناد  همان  هکناز  ییهنم 

تشاذگب نابیان  هب  ار  تکلمم  **** تشادرب عمط  نایناریا  زا  هاش 

درک ناوتن  برح  هبرح  نانچ  اب  **** درک ناهنپ  يور  تفر و  نتشیوخ 

ناهن کلم  هاپس و  زا  درک  يور  **** ناهج هاش  هک  دش  مرگ  ناهج  رد 

وا رب  زا  تخیرگ  تمیزه  هب  **** وا رگشل  دوبن و  ناقاخ  درم 

دورف شیوخ  تخت  دمآ ز  هش  هک  **** دورد کیپ  دیسر  ناقاخ  هب  نوچ 

تخت هن  نام و  جات  هن  هنرد  ياپ  **** تخب يراد  وت  رمک  هالک و  زا 

دیدپان ناهج  زک  **** مایپ درک  شوگ  وچ  ناناخ  ناخ 
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مارهب دش 

تسشن هداب  دور و  هب  هناغراف  **** تسد يزاب  غیت  غیت و  زا  تشاد 

درک یم  یندرکن  ياهراک  **** دروخ یم  یم  دروخن و  نمشد  مغ 

دیدنخ وا  رب  وا  مصخ  ات  درک  **** دیدنسپن شیوخ  مصخ  زا  هچنآ 

راک رس  رب  هناور  شنادصاق  **** راکش هب  بش  زور و  مارهب  هاش 

تسرد هب  شدصاق  داد  ربخ  ات  **** تسج یم  ربخ  نیچ  رادهپس  زا 

لاف دمآ  خرف  تخس  ار  هاش  **** لاب غراف  تسا و  نمیا  هاش  وک ز 

چیه رگید  راوس و  دصیس  دوب  **** چیسب هاگ  هب  شرگشل  همهناز 

گنهن بآ  رد  اهدژا  نیمز  رب  **** گنج هب  هدومزآ  هدید و  یکیره 

هناخ یکی  زا  هناد  دص  هچرگ  **** هناد دص  ران  وچ  لدکی  همه 

درک يزاب  هرهم  ناهنپ و  هرهم  **** درک يزاس  هقح  مصخ  اب  هاش 

داد شدوز  داد و  شوگرخ  باوخ  **** داد شدود  مصخ  تساوخ  یشتآ 

وا هناسف  زا  تشاد  یهگاک  **** وا هناشن  رب  درک  شوخ  ریت 

درب نودرگ  تفه  يالاب  درگ  **** درب نوخیبش  ناهگان  شرس  رب 

يرام هیس  اهمشچ  اب  درک  **** يراک هیس  زک  هریت  یبش  رد 

غاز رپ  زا  رت  هیس  ارحص  هوک و  **** غارچ هتفرگرب  شیپ  زا  یبش 

تسد هب  غیت  دیود  یم  وس  هب  وس  **** تسم یگنز  رازهدص  ییتفگ 

دیدن چیه  هچرگا  داشگب  مشچ  **** دیود هک  ییگنز  میب  زا  مدرم 

ریق هب  هتفرگ  شرس  رز  مخ  نوچ  **** ریرح هایس  لد  نشور  خرچ 

یمارهب گنج  مارهب  درک  **** یماخ نیدب  نیربنع  یبش  رد 
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نانسب هگ  غیت و  هب  هگ  رب  هلمج  **** نانع داشگ  نیچ  ناریلد  رد 

یلاخ روخ  ریت  یتشگ ز  ریت  **** یلاح يدز  اجک  ره  رب  ریت 

تفخ یم  نانمشد  زیهرپ  مشچ  **** تفس یم  ار  هراخ  هک  شگندخ  زا 

ین اجنآ  یمخز  ادیپ و  ریت  **** ین ادیپ  ریت  دندید و  مخز 

تسا ریت  یب  مخز  مخز و  یب  ریت  **** تسا ریبدت  هچ  نیاک  دنتفگ  همه 

گنت دماین  وا  نادیم  درگ  **** گنسرف کی  هب  سک  هک  دش  نانچ  ات 

تشد هدش  وزا  هوک  هوک و  وزا  تشد  **** تشگ یم  فرط  ره  هب  يربا  وچ  وا 

هاپس نآ  زا  نادنچ  تشک 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 837 

http://www.ghaemiyeh.com


ریمخ وچ  نوخ  دش ز  مرن  نیمز  هک  **** ریت هب 

شناج شنت  زا  تشادرب  تخر  **** شناکیپ تفر  هکره  نت  رب 

دیدپ رهپس  زا  دمآ  نوخ  تشط  **** دیشک باتفآ  غیت  نوچ  حبص 

دشاب نوخ  تشط  غیت و  اجکره  ****؟ دشاب نوچ  تشط  نوخ و  یب  غیت 

درب یم  رس  يوگ  تفر و  نوخ  يوج  **** درم شیادخ  نوخ  هک  نوخ  یسب  زا 

درک یم  یق  هرهز  ارفص و  هرهز  **** درک یم  یپ  غیت  هک  نت  یسب  زو 

رام دشاب  هدنهج  نوچ  دوب  دب  **** راکیپ رد  هدنهج  رام  ریت 

فاکش يوم  يوم  وچ  شریت  كون  **** فاصم نایم  رد  مارهب  هاش 

رایخ وچ  یتفاکش  هگ  رمک  ات  **** راوس قرف  هب  يدز  رب  رگا  غیت 

مین ود  هب  رمک  زا  يدرک  ار  درم  **** میب يداد  غیت  فیرحت  هب  رو 

دوب ناساره  وزا  مصخ  زا  دیاش  **** دوب ناسنا  زا  ریت  ناسنیا و  زا  غیت 

وا هر  رب  تخس  مخز  نانچنآو  **** وا هگان  زاتکرت  نیا  زا  كرت 

زیت اهکت  تشگ و  دنک  اهغیت  **** زیرگ هاگ  هناهب  رد  ار  همه 

درک یشوک  تسس  كرت  رگشل  **** درک یشوج  تخس  وچ  هش  نهآ 

تخادنا یم  ریت  دنار و  یم  غیت  **** تخانش هب  ار  حتف  رادومن  هش 

غیم ناشیا  دوب و  داب  وا  یتفگ  **** غیت همدص  هب  ناشدنکفا  مهرد 

يزور ناه  راگزور و  ناه  تفگ  **** يزوریپ هب  ار  شیوخ  رگشل 

مینکب هگیاج  ار ز  هگبلق  **** مینزب يرس  ات  دیشوک  زاب 

تشم رد  اهدژا  ریز و  رد  ریش  **** تشپاتشپ هلمج  دندرب  هلمح 

كاله شیوخ  ياهمدص  زا  تشگ  **** كاخ گیر و ز  رتشیب ز  يرگشل 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 838 

http://www.ghaemiyeh.com


تخیر همدقم  هقاس  رد  بلق  **** تخیرگب هرسیم  تفر و  هنمیم 

تسکشب ار  بلق  ياراد  بلق و  **** تسد دش  يوق  رفظ  رد  ار  هاش 

ناریشمش مرن  زغم  هتفوک  **** ناریش هیس  هجنپ  یتخس 

هدش بسا  هداتفا  راوس  وز  **** هدش بسارویب  رام  نوچ  ریت 

زیرگ درگ  دیسر  نوحیج  هب  ات  **** زیت هنشد  ار ز  كرت  رگشل 

جنرب رامش  زا  دمآ  ریبد  هک  **** جنگ رهوگ و  تفرگ  نادنچ  هاش 

تیعر اب  **** زاب تیالو  نازا  حتف  اب  تشگ 
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زاس تیاعر  هدش 

يزورون درک  هزات  ناهج  رب  **** يزوریپ هب  دش  تخت  رس  رب 

تفگ یم  نیرفآ  حتف  روخ  رد  **** تفر یم  نیمز  وا  شیپ  یسکره 

گنچ شزاون  رب  دناوخ  يولهپ  **** گنهرف یسراپ  ناوخ  يولهپ 

بابر دیشن  رب  دندناوخ  رعش  **** باشوخ رد  وچ  برع  نارعاش 

سایق دوب  هک  ناشداد  نآ  زا  شیب  **** سانش رعش  ناد  گنهرف  هاش 

رتش رازه  هدکشتآ  فقو  **** رپ تمینغ  نآ  جنگ و  نآ  زا  درک 

هاگشتآ نادبوم  رس  رب  **** هالک هب  رز  دناشف و  نماد  هب  رد 

شیورد سک  دنامن  یتیگ  هب  هک  **** شیوخ هنازخ  زا  رز  نادنچ  داد 

رگشل نارس  اب  مارهب  ندرک  باتع  شخب 23 - 

تخت رس  رب  روگ  مرهب  تفر  **** تخب كرابم  علاط  زا  يزور 

دوب يرادجات  یشخب و  جات  **** دوب يرایرهش  هاش و  اجکره 

هام هراتس و  نوچ  دندیشک  فص  **** هاش هیاپ  تخت  ریز  رد  همه 

ریلد نارتهم  ریم و  ياک  تفگ  **** ریشمش نوچ  داشگرب  نابز  هش 

گنس هچ  یمدآ و  هچ  دشابن  نیاک  **** گنج دیاب و  حلص  رهب  زا  رگشل 

درک دیآ  مدرم  ناک ز  ییدرم  **** دربن چیه  هب  وک  تسیک  امش  زا 

ناتمدید فاصم  نیمادک  رد  **** ناتمدیزگ رب  رهد  زا  هک  نم 

يرایع یلد و  رپ  زا  دیاک  **** يراک نانچ  سکچیه  زا  دماک 

دنب دمآ  فلاخم  نیمادک  رب  **** دنزگ تقو  هب  ناتغیت  رس  زا 

داشگب يروشک  تسب و  ینمشد  **** داهن شیپ  ياپ  هک  مدید  هک  ای 
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مرنه یشرآ  هک  يوعد  هب  ناو  **** مرهگ یجریاک  فال  دنز  نیا 

ماغرض نآ  ربژه و  تینک  هن  نیا  **** مان درآ  متسر  نآ ز  ویگ  نیا ز 

درک يراک  دوب  راک  هگ  نوچ  **** درک يرازراک  هک  مدیدن  سک 

تفخب هک  ام  هاش  سوسفا  دیوگ  **** تفهن هب  یسکره  هک  دش  نآ  رتشوخ 

داش دشابن  یسک  هش  نینچ  زا  **** دای دراین  یسک  زو  دروخ  یم 

مروخن ناهج  مغ  یتسم  هک ز  **** مروخن نانچ  مروخ  یم  نم  هچرگ 

رود دشابن  نوخ  يوج  زا  مغیت  **** روح فک  زا  یم  هضوح  مروخ  رگ 

غیت رگید  هب  یم  تسد  یکی  هب  **** غیم شراب  تقو  هب  مراو  قرب 

ار غیت  **** میارآ سلجم  راک  مروخ  یم 
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میامرف راک  زین 

دوب هتفخ  هچرا  دنیب  ار  مصخ  **** دوب هتفهن  نم  شوگرخ  باوخ 

تسلیپ یتسم  ریش و  هدنخ  **** تسلیوأت هب  میتسم  هدنخ و 

دزیرگن تسم  لیپ  زک  تسیک  **** دزیر نوخ  هدنخ  تقو  رد  ریش 

دنشاب رگد  یم  نارایشوه  **** دنشاب ربخ  یب  تسم و  ناهلبا 

دوبن شیتسم  کیل  دروخ  یم  **** دوبن شیتسپ  لقع  رد  هکنآ 

مرآ ياپ  ریز  هب  رصیق  جات  **** مرآ يار  هکنوچ  هداب  رس  رب 

منک زیر  هعرج  مصخ  رس  رب  **** منک زیت  هداب  هب  ار  شنم  نوچ 

مزیر نیتسآ  نوراق ز  جنگ  **** مزیوآ یم  رد  وچ  ار  ناتسود 

منز خیس  هب  رگج  یبابک  هب  **** منز خیب  هک  یهگ  ار  نانمشد 

دنراکیب رهپس  نارتخاک  **** دنرادنپ هچ  نم  ناهاوخ  کین 

تسه يراک  هب  نم  رادیب  تخب  **** تسم مشاب و  هتفخ  دنچ  رگا  نم 

متسب نوچ  هک  رگن  ناقاخ  باوخ  **** متسم نم  هک  اهباوخ  نینچ  هب 

مدرب نوچ  هک  رگن  ودنه  تخر  **** مدرشفا هک  طلغ  یپ  یکی  هب 

شیوخ ینابساپ  هب  دبسخن  شوخ  **** شیوخ یناوتان  وک ز  دوب  گس 

راب دباین  شرد  رب  رن  ریش  **** راغ ردنا  دبسخ  هچرگ  اهدژا 

تفکشب لگ  وچ  ناگدازآ  يور  **** تفگ رب  شوخ  ناتساد  نیا  وچ  هش 

شدنداد هنازجاع  یخساپ  **** شدنداهن نیمز  رب  رس  همه 

نادنمدرخ هیاریپ  تسه  **** نادنبرمک اب  تفگ  هش  هچناک 

میدرک نتشیوخ  شوگ  هقلح  **** میدرک نت  ناج و  زرحار  همه 
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داب دشاب  داب  قلخ  ششوک  **** داهن يادخ  هش  قرف  رب  جات 

دندرک يرسمه  رایسب  وت  اب  **** دندرک يرورس  هک  ینارورس 

دندشن رس  دندش و  رس  رد  همه  **** دندشن روجات  وت  اب  سکچیه 

هایس دیپس و  زا  تسدیدن  سک  **** هاش میا ز  هدید  هدنب  ام  هچنآ 

تخود ار  ندگرک  تشک و  ار  لیپ  **** تخوس ار  اهدژا  تسب و  ار  وید 

تسریت هناشن  دوخ  دد  ماد و  **** تسریچخن روگ  راذگب و  ریش 

رانک هب  دشکرد  روگ  ندرگ  **** راکش تقو  هب  وک  تسیک  وا  زج  هب 

گنهن ماک  دنک ز  نادند  هاگ  **** گنلپ لاخ  فده ز  دزاس  هاگ 

دنکش نیچ  هاپس  يدنه  هب  هگ  **** دنکف نیچ  دنه  يوربا  رد  هگ 

روفغف هگ ز 
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دناتسب جارخ  رصیق  هگ ز  **** دناتسب جاب 

دندولاپ ریش  زغم  نهد  زک  **** دندوب یسب  نانکفا  ریش  هچرگ 

درک نمشد  رازه  دصیس  رهق  **** درم دصیس  هب  وک  تسوا  درم  ریش 

هنیک زا  رهم و  ادیپ ز  تسه  **** هنیشیپ ناورسخ  هصق 

یمایا هب  يرگشل  اب  دوب  **** یمان یسک  ره  دروآرب  رگ 

درک دراین  سک  درک  وا  هچنآ  **** درم نادنچ  هب  نینچ  یفاصم  رد 

دنریگرب رازه  اب  یکی  وز  **** دنریگرب رامش  ناهاش  نوچ ز 

دشاب ناهج  همه  اهنت  هب  وا  **** دشاب ناشن  یکی  ار  یکیره 

دنک تخل  ود  شمراط  رد  نوچ  **** دنک تخس  هک  يرس  ره  رب  تخل 

دوش هراپ  هراپ  گیر  نوچ  گنس  **** دوش هراخ  گنس  يوس  را  شریت 

نانع ياهدژا  هب  دریگ  رام  **** نانس رام  هرهم  هب  دشخب  شون 

دزادگب هنامز  شراو  عمش  **** دزاس وا  فالخ  وک  ینت  ره 

دیآ نوخ  يوب  هتبلا  رس  ناز  **** دیآ نورب  وا  غیت  رب  هک  رس 

تسیرادیب تسین  باوخ  وا  باوخ  **** تسیرایشه ناشن  وا  یتسم 

دوش تسم  شودع  یم  دروخ  وا  **** دوش تسرپ  یم  هک  ینامز  ناو 

رتاناوت دب  کین و  همه  رب  **** رتاناد قلخ  هلمج  زا  تسوا 

سک ینادراک  جاتحم  تسین  **** سب هنامز و  رد  تسوا  نادراک 

ياج ار  وا  مکح  داب  کلف  رب  **** ياپ دراد  خرچ  ریز  نیمز  ات 

وا هیاپ  تخت  ریز  کلف  مه  **** وا هیاس  هانپ  رد  نیمز  مه 

دنتفس ابرهک  توقای  شیپ  **** دنتفگ نخس  نیا  وچ  نانادراک 
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تسارآ نیرفآ  هب  ار  هش  مزب  **** تساخرب نایم  نآ  زا  نامعن  هاش 

دسر هام  هب  دوب  یهام  هچرگ  **** دسر هاش  تخت  هک  اجره  تفگ 

هالک باسح  دنک  جک  ای  تسار  **** هاش كرات  هب  ات  تسیک  یمدآ 

وت رسفا  وت  رس  زا  داب  زبس  **** وت رس  رب  داهن  دزیا  رسفا 

میاوت هالک  هیاس  زا  رورس  **** میاوت هاگراب  يالوم  هک  ام 

تسد يراد  وت  ام  کشخ  رت و  رب  **** تسه ار  ام  هچره  میراد  وت  زا 

یئامرفب رگا  میناشف  رس  **** یئالوم هب  مجع  ات  برع  زا 

يدنبرمک منک  هش  رد  رب  **** يدنمرنه زک  تسه  یتدم 

گرزب رس  مدش  نوچ 
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شهار زا  هشوت  هار  متفای  **** شهاگرد

يروتسد هب  موش  هناخ  هب  ات  **** يروذعم هب  دهد  ملاثم  رک 

میآ زاب  هاش  مکح  دسر  نوچ  **** میاسآرب هر  جنر  زا  یتخل 

هاگ شتسرپ  زا  منادرگن  رس  **** هاش تمدخ  هب  ما  هدنز  ات  هن  رگ 

جنسرهاوج دوش  نزاخ  تسد  **** جنگ رهوگ و  ات ز  دومرف  هاش 

ینامع یبرغم و  يرصم و  **** یناطلس ياهفحت  دروآ 

راثن دنتخاس  لمح  رب  لمح  **** راک هب  دندمآ  رد  ناراد  لمح 

لیخ نیدنچ  زینک  مالغ و  زو  **** لیگ هب  هفان  کشم  راورخ و  هب  رز 

دنچ دیاش  تفگ  هکناز  رتشیب  **** دنم تمیق  ياه  هماج  عفترم 

درون هوک  راذگ و  ایرد  همه  **** درورپ یسراپ  نابسا  يزات 

يدوج رب  دنار  دوج  یتشک  **** يدواد عرذ  يدنه و  غیت 

سانش لعل  شورف و  رد  شدناد  **** سایق ردق و  هکنآ  زا  شیب  رد  لعل و 

شیب رتشش  لخد  یئابق ز  اب  **** شیوخ رس  زا  یجات  هدومآ  رهوگ 

دیشخب وا  هب  ندع  ات  نمی  زو  **** دیشخر شخر  شهد  ناز  ات  داد 

هام رب  زا  هرهز  وچ  نامعن  تفر  **** هاش هگرد  یتمعن ز  نینچ  اب 

ار میلقا  تفه  ناهاش  رتخد  مارهب  نتساوخ  شخب 24 - 

لولم دوب  هتشگ  ریگ  هد و  زک  **** لوغشم دش  طاشن  زان و  هب  هش 

تخادرپ دوخ  راک  ریبدت  هب  سپ  **** تخاس هب  دوب  هکنانچ  کیره  راک 

تسد رد  یم  ياپ و  ریز  نانمشد  **** تسشنب لد  ماک  هب  تغارف  هب 

دای نیشیپ  دوب  هدرک  تفص  ناک  **** داتسا نآ  ثیدح  دمآ  شدای 
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دوب روشک  تفه  گنت  را  هکلب  **** دوب رکیپ  تفه  هک  هچارس  ناو 

تشک ینابرهم  مخت  شلد  رد  **** تشرس روح  نارتخد  نآ  رهم 

تسد هب  شایمیک  تفه  نآ  دماک  **** تسشن شوج  تفه  هگنآ ز  شروک 

نایم هدش ز  ردپ  نکیل  دوب  **** نایک داژن  زا  رتخد  نیلوا 

شیوخ رهوگ  مه ز  تفای  يرهوگ  **** شیب هتساوخ  رازه  اب  شتساوخ 

دیدهت زا  یخرب  رهم و  زا  یخرب  **** دیرب درک  هناور  ناقاخ  هب  سپ 

جارخ هلاس  تفه  ودره  رس  رب  **** جات هنازخ و  اب  تساوخ  شرتخد 

جنگ رانید و  لمح  **** زیچ رتخد و  جارخ و  ناقاخ  داد 
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زین رهوگ 

موب رب و  نارد  یشتآ  دنکف  رد  **** مور هب  درک  زاتکرت  یهگناو 

یسب تساوخ  رذع  داد و  شرتخد  **** یسفن دزن  رب  میب  زا  رصیق 

هاگ رسفا و  یبرغم و  رز  اب  **** هاش برغم  يوس  داتسرف  سک 

دروآ راک  هب  وچ  هک  نیب  یکریز  **** دروآ رانک  رد  زین  وا  تخد 

ناتسدنه کلم  هب  اجنآ  زا  تفر  **** ناتسب نازا  درب  ورس  یهس  نوچ 

ياج هب  شیوخ  ماک  دروآ  تساوخ و  **** يار هب  لقع و  هب  ار  يار  رتخد 

مزب روخ  رد  يور  بوخ  رتخد  **** مزراوخ زا  تساوخ  تفر و  شدصاق 

بآ هرطق  وچ  یخر  ابیز  تساوخ  **** بالقس رب  درک  همان  نانچمه 

میتی رد  وچ  دتس  تبعل  تفه  **** میلقا تفه  يادخ  روشک  نوچ ز 

داد یناوج  شوخ و  شیع  داد  **** داد ینامداش  هب  لد  ناهج  زا 

دبنگ تفه  نتخاس  ناتسمز و  رد  مارهب  مزب  تفص  شخب 25 - 

یناشیپ هداشگ  رب  نامسآ  **** ینارون حتف  حبص  زا  يزور 

زور نآ  داب  دای  زور  نآ  کنخ  **** زورفا ناهج  نشور و  خرف و 

نادنمدرخ اب  تخاس  یسلجم  **** نادنبلد يور  وچ  یبوخ  هب  هش 

دوب ناتسمز  زا  يزور  نیلواک  **** دوب ناتسب  زور  هن  هناخ  زور 

هدرب نابغاب  هاگنب  تخر و  **** هدرم اهغاب  لیدنق  عمش و 

غاب هب  هدیروآ  رد  يدزد  گناب  **** غاز ار  نالبلب  هدیدزد  گناب 

دوبن بجع  ناودنه  زا  يدزد  **** دوبن بسن  يودنه  زج  غاز 

لگ زا  راگدای  هب  هدنام  راخ  **** لبلب یب  غاب  هب  هدنام  غاز 
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يریجنز ياهقلح  ار  بآ  **** يریگبش داب  شاقن  هداد 

بآ درک  ار  غیت  غیت و  ار  بآ  **** بات شتآ  زا  درب  هک  امرس  بات 

تسب یم  ار  همشچ  تفس و  ار  مشچ  **** تسد هب  رادبآ  ناکیپ  همد 

هدش ریرهمز  مادنا  رد  نوخ  **** هدش رینپ  نوچ  شوج  رد  ریش 

شود هب  هدیشکرد  باجنس  خرچ  **** شوپ لصاوح  نیمز  مقاق  هوک 

هدرک نیتسوپ  هب  هدنک  تسوپ  **** هدرک نیمک  نادد  مئاهب  رب 

نیشن فاکتعا  هتشگ  هیمان  **** نیمز هب  رس  هدیشک  رد  ینتسر 

گنس لد  رد  هتفهن  شتآ  لعل  **** گنر ود  ناهج  يراک  ایمیک 

رب رس  هب  تمکح  لگ  **** هدوپ يا  هزوک  هب  تمکح  لگ ز 
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هودنا

بان هرقن  هتشگ  هتخت  رب  هتخت  **** بآ هنیگبآ  ياهیقبیز 

هاگن لصف  راچ  عبط  هتشاد  **** هاش هناخ  بات  لصف  نینچ  رد 

زیگنا فرب  داب  هتشگ  لدتعم  **** زیمآرطع ياهیوب  یسب  را 

شوه ار  لد  هداد  باوخ  ار  زغم  **** شون وچ  ياهبارش  اه و  هویم 

دوجس هب  ناودنه  وچ  شدرگ  دود  **** دوع لدنص و  هتخیگنا ز  شتآ 

یتشدرز خرس  درگوگ  ناک  **** یتشپ ار  طاشن  وز  یشتآ 

هتشغآ رد  نوخ  هب  یناینرپ  **** هتشگ دقعنم  شوج  زا  ینوخ 

شیامیس هدوس  فرگنش  هتشگ  **** شبانع هداد  گنر  یقدنف 

هدنکآ هنادران  شلد  هب  **** هدنک نایم  زا  لد  یبیس  خرس 

باقن هتسب  کشم  یباتفآ ز  **** باضخ هدرک  ریق  یئابرهک ز 

روح هلالک  زا  هتسر  يا  هلال  **** رون هلاون  زا  هتشک  یتملظ 

شبقل ناودنه  نیعلا  هرق  **** شبسن نایمور  لصا  زا  یکرت 

میهاربا غاب  یسیع و  مزب  **** میلک غارچ  سنوی و  لعشم 

گنز هنیآ  درگ  وچ  شتآ  درگ  **** گنر نیگشم  لاک  ياهشوش ز 

تاملظ رد  دوب  توقای  ناک  **** تافص قیقع  نیا  گنر و  هیس  نآ 

توقای نوچ  دوبک  خرس و  درز و  **** توق ار  اهدید  هداد  شرهوگ 

وا رب  رد  لاک  هنیربنع ز  **** وا رویز  هرارش  یسورع  ون 

يرانلگ همزب  يدوع و  هلجح  **** يراک رز  هب  يا  همزب  هلجح و 

هدز دنب  تسد  جارد  کبک و  **** هدز دنرپ  همزب  نآ  درگ 
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یصاقر هب  ناشف  رپ  هتخاف  **** یصاخ رس  زا  شتآ  رس  رب 

هایس رام  ریز  دوب  رز  جنگ  **** هایگ راخب  رد  هلعش  يدرز 

رون زا  تشهب  یمرگ و  زا  خزود  **** روهشم شیتشهب  یخزود و 

تشهب ناورهر  هار  هضور  **** تشنک ناوراک  لها  خزود 

وا رب  زاب  هقرخ  هناورپ  وچ  غم  **** وا رب  زاس  همغن  تشدرز  دنز 

مان شتآ  دش  ارچ  اغیرد  يا  **** ماسم هداشگ  ار  هدرسفا  بآ 

ورذت نوخ  زا  رت  گنرلگ  هداب  **** ورس هیاس  رتزبسرس ز  هناخ 

نوخ هتخاف  هتخاف ز  اوه  زا  **** نوگ هتخاف  نامسآ  هتخیر 

رت شتآ  کشخ و  بآ  نوچ  تسار  **** رهگ هنیگبآ  ماج  رد  هداب 

دندرک یم  بابک  ناروگ  نار  **** دندروخ یم  بارش  نامشچ  روگ 

ناراد ناهج  نوچ  دروخ  یم  هداب  **** نارای اب  روگ  مارهب  هاش 

عامس و لقن و  یم و 
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دنچ يراسگمغ  يراسگیم و  **** دنچ يرای 

هدنز شتآ  رد  هتشگ  هتخپ  **** هدنخ رکشلگ  وچ  نوگلگ  حار 

هدش مرن  موم  وچ  یمرگ  لد ز  **** هدش مرگ  عامس  رد  اهزغم 

دنتفگ یم  فیطل  ياه  هتکن  **** دنتفر یم  شیع  هار  ناکریز 

شیوخ هیاپ  ردق  هب  یفرح  تفگ  **** شیوخ هیام  يا ز  هیامنارگ  ره 

تشذگب يرونخس  نابز  رب  **** تشگ لسلسم  نخس  رد  نخس  نوچ 

دراد هگن  وا  هک  هقیقد  نیو  **** دراد هش  نامساک  جرد  نیک 

ناهن راکشآ و  تسادیدن  سک  **** ناهج ناورسخ  ار ز  سکچیه 

وا كرابم  یپ  زا  زیچ  همه  **** وا كرات  رف  ار ز  ام  تسه 

تسد یخارف  نمشد و  یگنت  **** تسه یتسردنت  تسه و  ینمیا 

فال همه  رگید  نآ  تس و  هیام  هس  نیا  **** فافک ینمیا و  یتسردنت و 

رد هن  شاب و  لعل  هنوگ  ناهج  رد  **** رپ هلصوح  تشگ و  هدیشوپ  وچ  نت 

میراد ارت  نوچ  میراد  همه  **** میراد اشداپ  وت  لثم  هک  ام 

يدوب ناهندب  مشچ  ام  هک ز  **** يدوب نآ  رد  يا  هراچ  یکشاک 

رهچ يدومن  یخرف  نیدب  مه  **** رهپس مایپ  رتخا و  شدرگ 

يدشن هبت  نالدشوخ  رب  شیع  **** يدشن هرز  یلدشوخ  علاط 

داب يدربن  ار  شیع  نمرخ  **** داش يدوب  هاش  هلاس  همه  ات 

دیاش دوش  ادف  رگ  ام  ناج  **** دیاب یم  هاش  ناج  نامداش 

درپسب نخس  نادب  لد  یسک  ره  **** درب نایاپ  هب  نخس  وگ  نخس  نوچ 

ار همه  نخس  نآ  دمآ  دنسپلد  **** ار همد  نآ  رد  زا  مد  نآ  درک  رود 
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هداز مشتحم  نیئآ و  رتهم  **** هدازآ يدرم  دوب  نایم  رد 

دیپس هایس و  ره  ياریپ  شقن  **** دیش نوچ  ینشور  هب  یمان  هدیش 

یمان یسدنهم  تحاسم  رد  **** یماسر لغش  هب  يداتسوا 

موم هرهم  وچ  وا  تسد  رد  همه  **** موجن یسدنه و  یعیبط و  زا 

یئارآ تروص  هب  يدنبشقن  **** یئانب راک  هب  يراک  هدرخ 

داهرف زا  لد  دتس  ینامز  ناج  **** داشگ هشیت  کلک و  وچ  تفاطل  زک 

تسخن داتسوا  شرانمس  هدوب  **** تسرد هب  درخ  يدرگاش  هدرک 

اهیرای داتسوا  اب  هداد  **** اهیراک زغن  قنروخ ز  رد 

بآ نابز  رد  **** دید شوخ  ار  هاش  مزب  نآ  رد  نوچ 
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دید شتآ  لد  رد  و 

تسشن زاب  داد  هسوب  نیمز  نوچ  **** تسرپ هاش  تشگ  سوب و  نیمز  دز 

رود شراید  زا  مراد  دب  مشچ  **** روتسد هش  مدشاب ز  رگا  تفگ 

سایق هب  نارتخا  راک  زا  هگآ  **** سانش هراتس  مجنس و  نامساک 

يرادنپ تسارم  تعنص  یحو  **** يراکلگ یگدنراگن و  رد 

دنزگ هاش  يور  هب  دراین  هک  **** دنلب رهپس  زا  مریگ  یتبسن 

كاب درادن  کلف  نارتخا  ز  **** كاخ هناخ  طاشن  رد  دوب  ات 

دراد نامسآ  مکح  نیمز  رب  **** دراد ناج  هاگزرح  رد  ياج 

راصح تفه  وچ  منک  رکیپ  تفه  **** راک شرازگ  زک  تسنانچ  ناو 

هناخ منص  دص  گنر  زا  رتشوخ  **** هناگادج يدبنگ  ره  گنر 

تسملع يروشک  ار ز  یکیره  **** تسمنص نینزان  تفه  ار  هاش 

سایق هب  يا  هراتس  رامش  رد  **** ساسا نکر و  هب  يروشک  ره  تسه 

دیدپ تسه  هراتس  ياهزور  **** دینش تفگ و  عادص  یب  ار  هتفه 

زور ره  يدبنگ  هب  دزاس  شیع  **** زورفا مزب  ياهزور  نانچ  رد 

دشون یم  هناخ  مارالد  اب  **** دشوپ رد  هناخ  گنرمه  هماج 

دنک راوگرزب  ار  نتشیوخ  **** دنک راک  هاش  هتفگ  نیرب  رگ 

رادروخرب شیوخ  رمع  زا  دشاب  **** راک هناشن  رب  رمع  دوب  ات 

مدرک نینهآ  رد  نیرز  هناخ  **** مدرک نیا  متفرگ  اتفگ  هاش 

درب دیاب  هچ  اهجنر  همهنیا  **** درم دیابب  یمه  نوچ  تبقاع 

میاریپ هب  نانچمه  ار  هناخ  **** میارآ دبنگ  هک  یتفگ  هچناو 
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؟ تساجک هب  نیرفآ  هناخ  هناخ  **** تساوه ماگ و  ياه  هناخ  همهنیا 

میوج اجک  ار  هدننیرفآ  **** میوگ نیرفآ  هچرگ  همه  رد 

متفگ ارچ  نیرفآ  ياج  ياج  **** متفگ اطخ  نخس  نیا  تفگ  زاب 

ندیتسرپ ناوت  شیاج  همه  **** ندید شدیاشن  اج  رد  هکنآ 

شوج دمآ  شغامد  رد  سوه  ناز  **** شومخ تشگ  هاش و  تفگ  نخس  نیا 

راک رکیپ  تفه  حرش  رد  دید  **** رانمس همانراک  رد  هکناز 

میتی رد  وچ  دوخ  جرد  رد  تشاد  **** میلقا تفه  نارکیپ  يرپ  ناک 

ناهن باسح  زا  تشاد  یهگاک  **** ناهج هاش  هب  نخس  نیا  تفرگ  رد 

باوج دادن  ار  دنچ  یکزور  **** باتش درکن  نخس  باوج  رد 

دنب ادیش  هاش  دناوخ  ار  هدبش  **** دنچ يزور  تفر  هتفگ  نیرب  نوچ 

دوب هتفرذپ  هچنآ 
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تسار دیاب  هکنانچ  شراک  درک  **** تساوخرد وزا 

درب دناوت  رگا  جنر  درب  ات  **** درپس گرب  درک و  هدامآ  یجنگ 

یمارهب ياقب  زا  دنم  هرهب  **** یماسر لغش  رهب  زا  يزور 

نیزگ هتسجخ  یعلاط  رب  درک  **** نیب علاط  سانشرتخا  درم 

داینب ار  يارس  دبنگ  درک  **** داهن هتسجخ  یعلاط  رب  هدیش 

تخانشن او  تشهب  زا  شسک  هک  **** تخاس یتشهب  نانچنآ  لاس  ود  ات 

يرنه نانچ  يرگدبنگ  درک  **** يرهگ دبنگ  تفه  نانچ  نوچ 

شیپ هب  تشادهاگن  لوا  طرش  **** شیوخ علاط  عبط و  هب  ار  یکیره 

رهم هب  هداد  تسد  ياج  یکی  هب  **** رهپس تفه  دیدب  دمآ  هش  نوچ 

رانمس اب  دومن  نامعن  نانچنآ  **** راید هلمج  هب  دش  هناسفاک  دید 

ار شنیرفآ  عنص  نآ  نتشک  **** ار شنیب  لها  دمآ  دنسپان 

مامت داد  هدیش  هب  کباب  رهش  **** مارهب زا  هدیش  داش  دوش  ات 

درک یئانشآ  رب  تبوقع  ناک  **** درک یئاطخ  رگا  نامعن  تفگ 

تسمرک زا  هن  نیا  لخب و  زا  هن  نآ  **** تسمتس نآ  هاوخ  رذع  نم  لدع 

دوس ار  یکی  نایز  ار  یکی  وز  **** دوب دناوت  نینچ  ملاع  راک 

دوش بآ  قیرغ  رگید  رای  **** دوش بابک  یگنشت  زا  يرای 

دنناد یمن  یشماخ  زج  هراچ  **** دنناریح شیوخ  راک  رد  همه 

هام هب  دناسر  يورسخیک  جات  **** هالک دابقیک  مارهب  هکنوچ 

تخیرگب وزا  درک  داهرف  هچناک  **** تخیگنا کلم  فان  ینوتسیب ز 

نودرگ رب  دیشک  دبنگ  فته  **** نوتس تفه  نوتسیب  نانچ  رد 
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دنلب رهپس  رب  دید  يا  هراب  **** دنویپ کلف  هراب  نآ  رد  دش 

هرایس تفه  عبط  رب  هدرک  **** هراب نآ  نورد  دبنگ  تفه 

سایق هدرک  هراتس  جازم  رب  **** سانش هراتس  يدبنگ  ره  گنر 

دوب ناهنپ  کشم  وچ  یهایس  رد  **** دوب ناویک  مسق  وک ز  يدبنگ 

هیاریپ گنر و  تشاد  یلدنص  **** هیام يرتشم  شدوب ز  هکناو 

شراک رد  دوب  خرس  رهوگ  **** شراگرپ تسب  خیرم  هکناو 

رز لیامح  زا  هچ ؟ زا  دوب  درز  **** ربخ شتشاد  باتفآ  زا  هکناو 

دیپس هرهز  يور  وچ  شیور  دوب  **** دیما تفای  هرهز  بیز  زا  هکناو 

يزوریپ نوگ ز  هزوریپ  دوب  **** يزور شدراطع  زا  دوب  هکناو 

ییزبسرس ز تشاد  **** هار شجرب  يوس  هدرک  هم  هکناو 
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هاش تعلط 

رتخا تفه  عبط  هب  دبنگ  تفه  **** رکیپ تفص  نیا  رب  هدیشکرب 

شدهم رد  هاش  تفه  رتخد  **** شدهع رد  مامت  روشک  تفه 

ياج دبنگ  تفه  ار ز  يدبنگ  **** يار هب  گنر و  هب  يرتخد  ره  هدرک 

شیوخ دبنگ  يور  گنرمه  هدرک  **** شیرفب ات  هناخ  رادومن  زو 

تخر يداهن  رگد  يارس  رد  **** تخب خرف  هاش  زور  ات  زور 

دوب هب  نآ  زک  نانچ  اهرگد  نآو  **** دوب هبنش  مسق  هک  اجنآ  هبنش 

هناخ ره  هب  یتسارآ  سلجم  **** هنازرف يأر  يورین  هب  نوچ 

يدیشوپ هناخ  گنرمه  هماج  **** يدیشون هداب  ماج  اجکره 

یتسد ره  یتشادرب ز  هولج  **** یتسشنب شیپ  هناخ  يوناب 

دروخ هنوگچ  وا  ياولح  هاش  **** درب هنوگچ  ار  هاش  لد  ات 

زیت ار  ناتوهش  مرگ  دنک  هک  **** زیگنارهم ياهناسفا  یتفگ 

راک رخآ  هب  لجا  زا  دربن  ناج  **** راصح دیشکرب  هنوگنیز  هچرگ 

زیت شراخ  تشگ و  راخ  شلگ  هک  **** زیرگب ینشلگ  یماظن ز  يا 

مارهب دش  هنوگچ  نیب  تبقاع  **** ماقم هزور  ود  نیزا  کلم  نینچ  اب 

لوا میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  هایس و  دبنگ  رد  هبنش  زور  مارهب  نتسشن  شخب 26 - 

تسب رکیپ  تفه  شقن  رد  هدید  **** تسرپ طاشن  دش  مارهب  هکنوچ 

یسابع داوس  رد  دز  همیخ  **** یسامش رید  هبنش ز  زور 

مالس هب  دش  دنه  يوناب  شیپ  **** ماف هیلاغ  يارس  دبنگ  يوس 

درک يزاسرطع  يزاس و  دوع  **** درک يزاب  طاشن و  اجنآ  بش  ات 
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هایس کشم  دیپس  ریرح  رب  **** هاش تنس  هب  بش  دناشفارب  نوچ 

يریگبش داب  وچ  یئوب  تساوخ  **** يریمشک راهبون  نازا  هاش 

دنچ یظفل  هناگدام  شدیوگ  **** دنق دیاشگ  رهگ  جرد  ات ز 

دنک باوخ  يوزرآ  ار  تسم  **** دنک بآ  رپ  بل  هک  هناسف  ناز 

داشگب هرگ  ار  کشم  هفان  **** داز ودنه  مشچ  كرت  يوهآ 

هام شلاب  راچ  يالاب  داب  **** هاش تبون  جنپ  هک  لوا  زا  تفگ 

داب شناتسآ  رب  اهرس  همه  **** داب شناج  تسنکمم  ناهج  ات 

گنرد دابم  نآ  رد  ار  شتلود  **** گنچ رد  دروآ  هک  دهاوخ  هچره 

دوع شراوگ  رکش  زا  داشگرب  **** دوجس درب  درک  متخ  اعد  نوچ 

دینشن سک  تفگن و  سک  ناز  هچنآ  **** دید یم  نیمز  رد  مرش  زا  تفگ و 

هب مدینش  هک 
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ناشیدنا کباچ  ناراک و  هدرخ  **** ناشیوخ زا  يدرخ 

تشرس فیطل  ینز  دهاز  دوب  **** تشهب رصق  ناونابدک  هک ز 

هایس ریرح  شتوسک  رس  هب  رس  **** هام ره  ام  يارس  رد  يدمآ 

میس هکیبس  يا  وت  يداوس  رد  **** میب هچ  سرت و  هچ  زک  دنتسجزاب 

يوش راک  دیپس  ار  هیس  نیو  **** يوش رای  هصق  هب  ار  ام  هک  هب 

شیوخ یهایس  تیآ  ینعم  **** شیوخ یهاوخ  کین  یئوگزاب ز 

ریرح هایس  نیا  لاوحاک  تفگ  **** ریزگ دیدن  یتسار  زا  وچ  نز 

دیراد مرواب  هک  نازرا  میوگ  **** دیراذگن زاب  هتفگان  هکنوچ 

مدونشوخ درم  هچرگ  وزا  هک  **** مدوب کلم  نالف  زینک  نم 

گرگ اب  ار  شیم  هداد  ینمیا  **** گرزب راگماک و  دوب  یکلم 

هدیشوپ هایس  ملظت  زو  **** هدیشوک زاب  هدید  اهجنر 

شناشوپ هایس  هاش  هدناوخ  **** شناشورخ علاط  زا  کلف 

هیامنارگ بجع  يدرز  خرس و  **** هیاریپ سنج  لوا ز  تشاد 

تسوپ رد  لگ  خرس  وچ  دز  یم  هدنخ  **** تسود نامهم  دوب  غاب  لگ  نوچ 

تشاد ایرث  رد  يور  يرثزک  **** تشاد ایهم  يا  هناخنامهیم 

هدرورپ فطل  هب  ینامداخ  **** هدرتسگ طاسب  هداهن  ناوخ 

دندش ریذپ  نامهیم  شدوخ  هب  **** دندش ریگ  ماگل  دمآ  هکره 

شدنداد لزن  هیاپ  روخ  رد  **** شدنداهن ناوخ  بیترت  هب  نوچ 

شیوخ تیالو  زا  مه  تبرغ  مه ز  **** شیوخ تیاکح  وزا  دیسرپ  هاش 

دینش هاش  درک و  هصق  ار  هاش  **** دید هک  تفگش  ناره  رفاسم  نآ 
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تشگن رارق  زا  شرمع  دشن  ات  **** تشذگ رارق  نارب  شرمع  همه 

ام زا  دیشکرد  غرمیس  وچ  رس  **** ام زا  دیدپان  تشگ  یتدم 

یسک دادن  ناشناقنع  وچ  وز  **** یسب تشذگرب  هصق  نیا  رب  نوچ 

تخت رس  رب  رادجات  نآ  دمآ  **** تخب تیانع  زا  يزور  ناهگان 

شنت دوب  هایس  رس  ات  ياپ  **** شنهریپ هالک و  ابق و  زا 

درک یشوپ  هایس  تبیصم  یب  **** درک یشوهزیت  تشاد  ناهج  ات 

تسیچ یهایس  نیا  هک  شتفگن  سک  **** تسیز ناویح  بآ  وچ  یهایس  رد 

يراتسرپ ار  هلبق  نآ  مدرک  **** يرادلد یقفشم و  زا  یبش 

رهپس نارتخا  زا  درک  یم  هلگ  **** رهم هب  ياپ  داهن  مرانک  رب 

يزاب هچ  يورسخ  نم  وچ  اب  **** درک يزاتکرت  هچ  نیب  نامساک 
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درک

ارم دیشک  ملق  داوس  رد  **** ارم دیرب  مرا  داوس  زا 

تسارچ داوس  نیا  تمیس  رس  رب  **** تساجک داوس  ناک  دیسرپن  سک 

مدیلام هاش  ياپ  رد  يور  **** مدیلاگس ار  هاش  خساپ 

نارادناهج همه  نیرتهب  **** ناراوخ مغ  ریگتسد  يا  متفگ 

دشارتب هشیت  هب  ار  نامساک  **** دشاب ارک  ییرای  نیمز  رب 

تفگ یناوت  مه  یناد و  وت  مه  **** تفهن ثیدح  ندیسرپ  زاب 

تفاکشب ار  هفان  تفس و  ار  لعل  **** تفای مرحم  وچ  ارم  نم  بحاص 

يرادنامهیم هب  متفرگ  وخ  **** يرادناهج نیا  رد  نم  نوچ  تفگ 

مدیسرپ تشاد  هک  یتشذگرس  **** مدید ارکره  کین  دب و  زا 

هایس هسره  هماج  راتسد و  شفک و  **** هار رس  زا  یبیرغ  دمآ  يزور 

مدوزفیب شتمشح  مدناوخ و  **** مدومرف طرش  هب  نوچ  وا  لزن 

وت هماج  تسیچ  رهب  زا  هیس  **** وت همان  هدناوخن  نم  يا  متفگ 

ربخ دادن  سک  غرمیس  هک ز  **** رذگب نخس  نیا  زا  راذگب  تفگ 

ریق ناوریق و ز  هد ز  مربخ  **** ریگم هناهب  وگزاب  شمتفگ 

رود نتفگ  نیا ز  تسیئوزراک  **** روذعم میراد  هک  دیاب  تفگ 

سب دراد و  هایس  نیاک  نآ  رگم  **** سک درادن  ربخ  یهایس  نیز 

یناسارخ وا  یقارع و  نم  **** یناهنپ ياهبال  شمدرک 

تفرگن رب  راک  يور  زا  هدرپ  **** تفرگن رد  هبال  چیه  زا  يو  اب 

نم يرارقیب  دمآ ز  شمرش  **** نم يراتساوخ  تفر  دحز  نوچ 
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نیرب دلخ  وچ  هتسارآ  يرهش  **** نیچ تیالو  رد  تسیرهش  تفگ 

ناشوپ هیس  هناخ  تیزعت  **** ناشوهدم رهش  رهش  نآ  مان 

هایس دنرپ  رد  هام  نوچ  همه  **** هام تروص  هب  همه  ینامدرم 

دنک شوپ  هایس  شداوس  نآ  **** دنک شون  هداب  رهش  ناز  ارکره 

تسبجع يا  هصق  هدناوخان  هچرگ  **** تسبلس نآ  تشبن  رس  رد  هچنآ 

تفگ مهاوخن  نخس  نیز  رتشیب  **** تفس یهاوخب  مندرگ  نوخ  هب  رگ 

تسب ردنا  رد  ارم  يوزرآ  **** تسب رخ  رب  تخر  تفگ و  نخس  نیا 

مرب دش ز  رود  يوگ  ناتساد  **** مرس دونغ  ناتساد  نارب  نوچ 

ادیش موش  نم  هک  دب  نآ  میب  **** ادیپان هصق  تفر و  وگ  هصق 

مدرک ورف  یئوس  ره  زا  قدیب  **** مدرک وجتسج  هصق  نیزا  دنچ 

نآ زا  شیب 
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دنمک هب  موش  رب  هعلق  نآ  رب  هک  **** دنب نیزرف  دوب  هدرک 

بیکش دادن  ملد  دبیکش  ات  **** بیرف ربص  هب  ار  هشیدنا  مداد 

تفگن دوب  هکنانچ  سک  ربخ  نیا  **** تفهن راکشآ و  مدیسرپ  دنچ 

مدرک اشداپ  هناخ  زا  یشیوخ  **** مدرک اهر  تکلمم  تبقاع 

جنر دراد  زاب  هشیدنا  هچنآ ز  **** جنگ رهاوج و  هماج و  زا  مدرب 

مدید متساوخ  هچنآو  متفر  **** مدیسرپ زاب  رهش  نآ  مان 

ملع هدیشکرب  کشم  زا  کیره  **** مرا غاب  وچ  هتسارآ  يرهش 

ریق وچ  هایس  هماج  رد  همه  **** ریش وچ  دیپس  یکیره  رکیپ 

تخت هب  تخت  هماج  مداهن ز  رب  **** تخر مداهن  ورف  یئارس  رد 

لاوحا نآزا  دادن  او  ربخ  سک  **** لاس کی  ات  رهش  لاوحا  متسج 

یباصق درم  هدازآ  مدید  **** یباب ره  متخاس ز  رظن  نوچ 

هتسب نابز  یسک  ره  دب  زا  **** هتسهآ فیطل و  يور و  بوخ 

وا یئانشآ  هب  متسج  هار  **** وا یئار  کین  یئوکن و  زا 

متسب رمک  شیراد  هلک  هب  **** متسویپ شتبحص  مهب  نوچ 

هزادنا نورب ز  یئاهزیچ  **** هزات ور  ياهدقن  شمداد 

مدودنا رب  رز  هب  ار  ینهآ  **** مدوزفا شردق  زور  ات  زور 

يور ابید  هب  هگ  ایند و  هب  هگ  **** يوم هب  يوم  شیوخ  دیص  شمدرک 

ینابرق واگ  وچ  دش  نم  دیص  **** یناشفارز نآ  زا  باصق  درم 

جنر هب  هنازخ  نآ  راب  زا  دماک  **** جنگ نداد  هب  شمدرک  نانچنآ 

شیب تداع  مسر و  یگرب ز  درک  **** شیوخ هناخ  هب  ارم  يزور  درب 
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دروآ درون  رد  بوخ  یتمدخ  **** دروآ دروخ  داهن و  ناوخ  ملوا 

شنامهم يوزرآ  زا  زج  هب  **** شناوخ رب  دوب  تسیاب  هچره 

میدرک ورف  يرد  ره  زا  نخس  **** میدروخ اهدروخ  هنوگره  نوچ ز 

تخاس اهشکشیپ  هزادنا  زا  شیب  **** تخادرپ ناوخ  راک  نوچ ز  نابزیم 

تسشن هاوخ  رذع  دروآ و  مشیپ  **** تسویپ مه  هب  شمداد  نم  هچناو 

جنس رهوگ  چیه  هدیجنسن  رب  **** جنگ رهوگ و  درون  نیدنچ  تفگ 

دوب هچ  رهب  منداد ز  همه  نیا  **** دوس كدنا  هب  مدش  عناق  هک  نم 

يدنبرمک منک  ات  نک  مکح  **** يدنوادخ نیا  شاداپ  تسیچ 

ناج
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دوب رایع  مک  هفک  نیا  رد  مه  **** دوب رازه  را  مراد  یکی 

تسیچ یماخ  يآ  مشیپ  رت  هتخپ  **** تسیچ یمالغ  نیا  هجاوخ  يا  متفگ 

گنس دراد و  نزو  هچ  رقحم  نیا  **** گنهرف اب  درم  يوزارت  رد 

مدرک یتراشا  همشرک  هب  **** مدرورپ تسد  نامالغ  هب 

صالخ ياهدقن  دندیروآ  **** صاخ هنازخ  زا  دندیود و  ات 

تسخن دوب  هک  شمداد  نآ  زا  شیب  **** تسرد ياهدقن  هیامنارگ  ناز 

نم شزاون  زا  دش  تلاجخ  رد  **** نم شزان  دبن ز  هگاک  درم 

وت يرازگ  قح  هب  مدیسرن  **** وت يرادماو  دوخ ز  نم  تفگ 

هراچ منک  نوچ  تسمرش  ياج  **** هرابرگد یتمعن  میداد 

شوخ هداد  هب  تدتفا  عوجر  ات  **** شیپ مداهن  ناز  هن  وت  يا  هداد 

یجنراپ ازج و  یب  دوبن  **** یجنگ نینچ  نیا  هک  مداهن  ناز 

يدونشخ وت  را  متشگ  لجخ  نم  **** يدوزفا جنگ  جنگ  رب  وت  نوچ 

راد رب  يا  هداد  هک  اهنیا  هن  رو  **** رایب تسه  هدنب  هب  رگ  یتجاح 

وا يرادتسود  هگآ ز  متشگ  **** وا يرای  هب  مدش  لد  يوق  نوچ 

شیوخ تیالو  یهاش و  هصق  **** شیوخ تیاکح  ودب  متفگ  زاب 

مدناشفا یهاشداپ  رب  تسد  **** مدنار فرط  نیدب  ینعم  هچ  زک 

دنرهب یب  طاشن  زک  ببس  هچ  **** دنرهش نیز  هک  ره  هک  منادب  ات 

دنشوپ ارچ  هیس  ياهماج  **** دنشوک ارچ  مغ  هب  تبیصم  یب 

دیمر گرگ  دش و ز  يدنپسوگ  **** دینشب نخس  نیاک  باصق  درم 

نالجخ نوچ  هداهن  مه  رب  هدید  **** نالد هدیمر  نوچ  دنام  یتعاس 
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باوج تسه  هکنانچنآ  تمهد  **** باوص تسین  هچنآ  يدیسرپ  تفگ 

رود مدرم  هار  مدرم ز  تشگ  **** روفاک رب  دناشف  ربنع  وچ  بش 

یهاگآ يو  زا  یبای  ینیب و  **** یهاوخ یم  هچناک  تستقو  تفگ 

میامنب هدومنان  تروص  **** میاشگب زار  وت  رب  زیخ ا 

نومنهار هار  يوس  ارم  دش  **** نورب هناخ  دش ز  تفگ و  نخس  نیا 

سک ام  اب  دوبن  قیالخ  زو  **** سپ زا  بیرغ  نم  دش  یمه  وا 

ارم دیشک  يا  هناریو  يوس  **** ارم دیرب  یم  داز  يرپ  نوچ 

میدش باقن  رد  ودره  يرپ  نوچ  **** میدش بارخ  لزنم  نآ  رد  نوچ 

تفر و **** هتسب نسر  رد  دوب  يدبس 
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هتسهآ مشیپ  دروآ 

رام هلس  درگ  هب  یئاهدژا  **** راگرپ نآ  رد  نسر  هدرک  هتسب 

نیمز نامسآ و  رب  نک  يا  هولج  **** نیشنب دبس  نیرد  مد  کی  تفگ 

تسشوپ هیس  نینچ  ینعم  هچ  زا  **** تسشوماخ هکره  هک  ینادب  ات 

تدبس نیا  هک  رگم  دیامنن  **** تدب کین و  دش ز  هدیشوپ  هچنآ 

یلاح دبس  نآ  رد  متسشن  رد  **** یلاخ للخ  زا  مدید  یمد  نوچ 

تفرگب اوه  دش  غرم  مدبس  **** تفرگب اون  دبس  رد  منت  نوچ 

زاب ربنچ  خرچ  هب  مدیشکرب  **** زاس ربنچ  دوب  هک  یمسلط  هب 

يزاب نسر  رد  هراچیب  نم  **** يزاس ایمیل  هب  شک  نسر  نآ 

تسس ندرگ  دوب و  تخس  منسر  **** تسچ ندرگ  هب  نسر  مراو  عمش 

رود دش  یمن  مندرگ  زا  نسر  **** روجهم دوخ  تخب  يریسا ز  نوچ 

درب ار  نسر  دش و  متخب  رخ  **** درخ ندرگ  هب  هرخ  رب  مدش  نم 

منسر نآ  زج  دشن  ناج  هتشر  **** منت بات  هب  نسر  زا  دوب  هچرگ 

هالک داتف  شندید  رب  هک ز  **** هام هب  هدیروآرب  یلیم  دوب 

دنب هب  دیسر  هرگ  ار  منسر  **** دنلب لیم  هب  دبس  نآ  دیسر  نوچ 

تشادن دوس  یسب و  ناغفا  مرک  **** تشاذگب ارم  دش و  مزاس  راک 

مدید نامسآ  رب  ار  نتشیوخ  **** مدید ناهج  رد  وچ  الاب  ریز و 

هدنام نامسآ  وچ  قلعم  نم  **** هدناوخ نوسف  مرس  رب  نامسآ 

فاکش هرهز  دنام  راک  رد  هدید  **** فان هب  دیسر  ناج  هک  تسایس  ناز 

ریز دنیب  هک  ارک  نآ  هرهز  **** ریلد دیدن  ملد  الاب  يوس 
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میلست يزجاع  هب  ار  دوخ  هدرک  **** میب رس  زا  مداهن  مه  رب  هدید 

شیوخ هناخ  شیوخ و  دنموزرآ  **** شیوخ هناسف  زا  ینامیشپ  رد 

یناوخ ادخ  یسرت و  ادخ  زج  **** ینامیشپ ناز  هن  مدوس  چیه 

دنلب لیم  هدیشک  نآ  رس  رب  **** دنچ ینامز  نیا  رب  دمآ  رب  نوچ 

یهودنا رد  لد  هب  وز  مدماک  **** یهوک نوچ  تسشن  دمآ  یغرم 

ياج هداتفوا ز  رد  یتفگ  لیم  **** ياپاترس دوب  هک  یگرزب  زا 

تخت هیاپ  لاثم  رب  اهیاپ  **** تخرد ياهخاش  وچ  یلاب  رپ و 

ینوتس نوچ 
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يراغ نایم  رد  ینوتسیب و  **** يراقنم هدیشک 

درک یم  یشرازگ  ار  نتشیوخ  **** درک یم  یشراخ  گنهآ  مدره 

تخیر یم  نیمز  رب  کشم  هفان  **** تخیگنا یم  درگ  هک  ار  يرپ  ره 

دیراورم رپ ز  تخیر  یفدص  **** دیراخ یم  هک  ار  لاب  نب  ره 

نآ رد  قیرغ  نوچ  هدنام  وا  رد  نم  **** باوخ رد  نم  نیرس  رب  هدش  وا 

مریجخن وچ  دروآ  ياپ  ریز  **** مریگ ار  غرم  ياپ  را  متفگ 

تسا ربز  متنحم  ریز و  متفاک  **** تسا رطخ  رپ  ياج  ربص  منک  رو 

يدرس نیدب  یمد  نم  اب  درک  **** يدرم ناوجان  یئافو ز  یب 

نم هجنپ  درک  درخ  نینچ  نیاک  **** نم هجنکش  زا  شدوب  ضرغ  هچ 

درپسب ببس  نیدب  مکاله  هب  **** درب شهار  نم ز  بابسا  رگم 

تسر مناوت  نیدب  هگ  رطخ  نیز  **** تسد مچیپ  غرم  ياپ  رد  هک  هب 

دیمر دوب  هک  ییشحو  ره  غرم و  **** دیسر غرم  گناب  ماگنه  هکنوچ 

تفرگ باتش  دز و  مهرب  لاب  **** تفرگ بات  زین  غرم  نآ  لد 

ياپ متفرگ  ار  ياپ  يوق  نآ  و  **** يادخ دامتعا  هب  مدرب  تسد 

داب وچ  درب  جوا  رب  ار  ییکاخ  **** داشگ لاب  درک و  درگ  اپ  غرم 

زوس رفاسم  وا  زاس و  رفس  نم  **** زور همین  هب  ات  حبص  لوا  ز 

رهپس تشگ  هناور  ام  رس  رب  **** رهم شبات  دیسر  یمرگ  هب  نوچ 

درک یتسپ  طاشن  كدنا  كدنا  **** درک یتسشن  مه  هیاس  اب  غرم 

یئالاب هزین  دوب  نیمز  ات  **** یئاج نانچ  زک  ياجنادب  ات 

ریبع بالگ و  زا  هدرک  هخلخل  **** ریرح گنر  هب  يا  هزبس  نیمز  رب 
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مدرکاهر دوخ  تسد  زا  شیاپ  **** مدرک اعد  دص  غرم  نآ  رب  نم 

مرن یهایگ  كزان و  یلگ  رب  **** مرگ لد  اب  قرب  وچ  مداتفوا 

هداد دب  ياه  هشیدنا  هب  لد  **** هداتفا مدنام  کین  یتعاس 

مدوب كرتهب  هک  مدرک  رکش  **** مدوسآرب یگدنام  نآ  زا  نوچ 

شیپ سپ و  ار  هاگیاج  نآ  مدید  **** شیوخ تداع  هب  رظن  مدرک  زاب 

شیمدآ رابغ  هدیسران  **** شیمز نامسآ  مدید  يا  هضور 

ورد هتفخ  بآ  رادیب و  هزبس  **** ورد هتفکش  لگ  نارازهدص 

زا هنوگ  هنوگ  یلگ  ره 
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یگنسرف هدیسر  یلگ  ره  يوب  **** یگنر

دنب ار  شلفنرق  دعج  هدرک  **** دنمک ياه  هقلح  هب  لبنس  فلز 

نمچ هدیرب  نابز  ار  ناوغرا  **** نمس هدرب  زاگ  هب  ار  لگ  بل 

دوب رهوگ  خالگنس  رز  گیر  **** دوب ربنع  كاخ  روفاک و  درگ 

باشوخ رد  قیقع و  شنایم  رد  **** بالگ ناسب  ناور  یئاه  همشچ 

هزویرد گنر  بآ و  وز  هدرک  **** هزوریپ راصح  نیاک  يا  همشچ 

بامیس رد  میس  ياهمرد  نوچ  **** بآ همشچ  نایم  رد  نایهام 

گندخ خاش و  ورس و  هوک  هشیب  **** گنر درمز  وا  درگ  زا  یهوک 

شگنر زا  شگندخ  هتشگ  خرس  **** شگنس دب  خرس  توقای  همه 

ياس لدنص  زوس و  دوع  وزا  داب  **** ياپ رب  یئوس  ره  دوع  لدنص و 

هدروآ شتشهب  زا  تیزگ  رس  **** هدروآ شتشرس  رد  رس  روح 

ماف ونیم  خرچ  شونیم  هدناوخ  **** مان شداهن  لد  مارآ  مرا 

یئامیپ جنگ  وچ  متشگ  داش  **** یئاج نینچ  متفایرد  هک  نم 

مدناوخ یهللدمحلا  يو  رب  **** مدنام بجع  وا  رد  یئوکن  زا 

زاون هدید  ياه  هضور  نآ  مدید  **** زارف بیشن و  زا  متشگ  ربدرگ 

مدرک یم  دیدپ  تمعن  رکش  **** مدروخ یم  ذیذل  ياه  هویم 

يدازآ ورس  وچ  يورس  ریز  **** يداش زا  متسب  تخر  تبقاع 

دوب مراک  رازه  رگ  مدشن  **** دوب مرارق  هگیاجنآ  بش  ات 

متفگ یم  رکش  لاح  همه  رد  **** متفخ یکدنا  مدروخ  یکدنا 

تخادنا يزمرق  تخودنا  یلحک  **** تخاس نوگرگد  یشیارآ  بش  نوچ 
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تفاکش هفوکش  نوچ  حبص  هرهز  **** تفات هتفات  رهم  هوک  رس  رب 

راهب داب  رت ز  هدوسآ  يداب  **** رابغ دناشف  هر  دمآ ز  يداب 

یناشفا رد  اهزبس  رب  درک  **** یناسین ربا  وچ  دمآ  يربا 

دش هدکتب  وچ  ناتب  زا  هار  همه  **** دش هدز  من  تشگ و  هتفر  نوچ  هار 

رود دش  يرباص  مارآ و  نم  زک  **** روح نارازهدص  رود  زا  مدید 

یناحیر حار  وچ  رورپ  حور  **** ینارون راگن  رپ  ناهج  کی 

راگن هتفرگ  اهتسد  رد  همه  **** راهب هزات  ناسب  يراگن  ره 

ناتسزوخ ياهبنوخ  ناشلعل  **** ناتسب رد  هلال  وچ  یلعل  بل 

رت ؤلؤل  رپ ز  شوگ  ندرگ و  **** رز هقالع  زا  رپ  دعاس  تسد و 

هناورپ زاگ و  دود و  زا  یلاخ  **** هناهاش تسد  هب  یئاهعمش 

دندمآ
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یئابیز رازه  نارازه  اب  **** یئانعر یشک و  زا 

تشهب تخت  شرف و  وچ  یتخت  شرف و  **** تشرس روح  ناتب  نآ  رس  رب 

دندز تخس  دندز و  مربص  هار  **** دندز تخت  دنتخادنا و  شرف 

ریز هب  رهپس  زا  هم  دمآ  یتفگ  **** رید هن  تشذگ  نیا  رب  ینامز  نوچ 

رون زا  تشگ  دیدپان  نامساک  **** رود زا  تشگ  دیدپ  یباتفآ 

يرحس هراتس  نارازهدص  **** يرپ روح و  وچ  وا  درگ  رب  درگ 

شنمس ناتب  نآ  خرس و  لگ  وا  **** شنمچ ناکزینک  وا  دوب  ورس 

تسویپ دوب  شوخ  عمش  رکش و  **** تسد ردنا  یعمش  هراپ  رکش  ره 

همه غارچ  اب  ناغارچ  بش  **** همه غاب  تشگ  ورس  یهس  رپ 

تخت رس  رب  تسشن  ناسورع  نوچ  **** تخب نویامه  يوناب  نآ  دمآ 

تساخرب یتمایق  وا  تسشن  نوچ  **** تسار پچ و  زا  رسکی  هدوسآ  ملاع 

ياپ هزوم ز  دوشگ و  خر  زا  عقرب  **** ياج هب  تسشن  نوچ  هظحل  کی  هب  سپ 

شیپ سپ و  زا  شگنز  مور و  رگشل  **** شیوخ مراط  نورب ز  دمآ  یهاش 

گنز همزب  داد و  مور  همزر  **** گنر ود  حبص  وچ  شیگنز  یمور و 

رون زا  وا  كاخ و  يورس ز  همه  **** رود یمشچ  گنت  یمشچ ز  گنت 

هدنکفا رد  شتآ  ناهج  هب  **** هدنکفارس لگ  وچ  یتخل  دوب 

تشاد ربرد  هک  یمرحم  اب  تفگ  **** تشادرب رس  تشذگ  ینامز  نوچ 

تسهاجنیا یصخش  هک  دیامن  یم  **** تسرپ كاخ  نامرحمان  هک ز 

رآ نم  شیپ  هب  تدیآ  شیپ  هکره  **** راگرپ نیا  درگ  درگ  رب  زیخ و 

تسار پچ و  زا  دیرپ  یم  يرپ  نوچ  **** تساخرب نامز  رد  هدازیرپ  نآ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 874 

http://www.ghaemiyeh.com


تفرگب نم  تسد  هناریگتسد  **** تفگشب نآ  زا  دنام  دید  ارم  نوچ 

دومرف نینچ  ناوناب  يوناب  **** دود وچ  میور  ات  زیخرب  تفگ 

مدوب نخس  نآ  دنموزراک  **** مدوزفن چیه  هتفگ  نادب  نم 

سورع هاگ  هولج  هب  ات  مدمآ  **** سواط اب  غاز  وچ  متفرگ  رپ 

یکاخ نم  شمدیسوب  كاخ  **** یکالاچ يور  متفر ز  شیپ 

منیزگب ياج  ریز  فص  رد  **** منیشنب ياپ  هب  ات  متساوخ 

وت يازس  یگدنب  هیاپ  **** تسین وت  ياج  ياج  زیخرب  تفگ 
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تسین

تسوپ هک ز  هب  زغم  نامهم ز  ياج  **** تسود نامهم  فیرح  نم  نوچ  شیپ 

يرنه ضیار  درورپ  تسد  **** يرظن انشآ  یبوخ و  هصاخ 

نیورپ اب  هام  تسراگزاس  **** نیشنب نم  شیپ  يآ و  ریرس  رب 

يوگم ثیدح  نیا  هدنب  نم  وچ  اب  **** يوخ هتشیرف  يوناب  يا  متفگ 

تسین نامیلس  زج  تخت  نآ  درم  **** تسین ناوید  ياج  سیقلب  تخت 

ینامیلس يوعد  منک  نوچ  **** ینابایب مدش  يوید  هک  نم 

ریگم هناسف  يا  هدناوخ  نوسف  اب  **** ریگم هناهب  اهب  دران  تفگ 

تساخ دیاب و  تسشن  نم  اب  کیل  **** تسارت مکح  تست و  نآ  ياج  همه 

نم ینابرهم  یبا�هرهب ز  **** نم یناهن  هگآ ز  يوش  ات 

تست هیاپ  تخت  كاخ  نم  جات  **** تست هیاس  وت  رسمه  شمتفگ 

مربب نامز  یکی  ییآرب  هک  **** مرس ناج و  هب  اهدنگوس  تفگ 

درک دیاب  زیزع  ار  نامهیم  **** درم هرس  يا  وت  ینم  نامهیم 

ياپ رب  ناگدنب  وچ  مداتسیا  **** يار مدیدن  یگدنب  زج  هب  نوچ 

زاب دمآ  دناشن و  مریرس  رب  **** زان هب  تفرگ  نم  تسد  یمداخ 

دنمک هب  شمتفرگ  مدید  هام  **** دنلب ریرس  نآ  رب  متسشن  نوچ 

اهینابرهم رایسب  درک  **** اهینابز شوخ  هب  هم  نآ  نم  اب 

شیب نداد  حرش  يدروخ ز  ناوخ و  **** شیپ هب  دنرواک  دومرفب  سپ 

تشرس ریبع  همه  یئاهدروخ  **** تشهب نانزاخ  دنداهن  ناوخ 

توق ار  ناج  بیصن و  وز  ار  هدید  **** توقای زا  هساک  هزوریپ  ناوخ ز 
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دروآ نایم  رد  تفر و  یخبطم  **** دروآ نامگ  رد  هشیدنا  هچره 

درس تبرش  مرگ و  ياهاذغ  زا  **** دروخ زا  نامدیسر  تغارف  نوچ 

یقاب رد  هناهب  ار  برط  دش  **** یقاس دش  هناور  دمآ  برطم 

تفگ یم  يا  هنارت  هنارت  ره  **** تفس یم  يرد  يرد  هتفسن  ره 

تسد هب  هیوپ  ياپ و  هب  دمآ  رد  رپ  **** تسب هریاد  داشگ و  نادیم  صقر 

ياپ هب  عمش  وچمه  دنداتسیا  و  **** ياج رس  رب  دنتخاس  ار  عمش 

دندومنب هداب  هب  يدربتسد  **** دندوسآرب نتفوک  اپ  نوچ ز 

مرش هیاقو  نایم  زا  تفرگرب  **** مرگ یقاس  باتش  نداد  هب  دش 

هک اهنآ  مدرک  **** بارش رذع  قشع و  يورین  هب  نم 
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بارخ نایلطر 

يزاب نآ  زا  درکن  یتفگ  زاب  **** يزاسمد يور  بل ز  رکش  ناو 

شیاپ رد  فلز  وچ  مداتفوا  **** شیار دوخ  رهم  هب  مدید  هکنوچ 

مدز شیب  تفگ  شیب  نکم  ات  **** مدز شیوخ  رای  ياپ  رب  هسوب 

خارف يوگتفگ  نادیم  تشگ  **** خاش هب  تسشن  رب  دیما  غرم 

يو اب  ناج  رازه  یلد و  هب  **** یم هب  سوبب و  متخاب  یم  قشع 

تسیچ وت  مان  تسه  تیرادمان  **** تسیچ وت  ماک  دنسپلد  شمتفگ 

مان مراد  زاتکرت  نینزان  **** مادنا نینزان  كرت  نم  تفگ 

یشیوخ دوب  مه  هب  ار  اهمان  **** یشیک مه  یمدمه و  زا  متفگ 

تسبقل نیمه  ارم  يزاتکرت  **** تسبجع نیا  تمان  تسا  زاتکرت 

میزادنا شتآ  رد  ار  ناودنه  **** میزات رد  راو  كرت  ات  زیخ 

مینک هناقشاع  شون  یم  لقن و  **** مینک هناغم  یم  زا  ناج  توق 

تسد رب  یم  میهن و  ناوخرب  لقن  **** تسه نیریش  لقن  خلت و  یم  نوچ 

يرود نآ  ددرگ  رود  نایم  زک  **** يروتسد همشرک  رد  متفای 

تست يزاس  راک  هب  تلود  هک  ناه  **** تست يزاب  تقو  تفگ  یم  هزمغ 

تسشک زان  رای  هک  ناتسب  هسوب  **** تسشوخ تقو  هک  لد  داد  یم  هدنخ 

داد مرازه  متساوخ  یکی  نم  **** داد مراب  هسوب  جنگ  رب  هکنوچ 

تسد زا  راک  هتفر  تسد و  رد  رای  **** تسم ددرگ  هکنانچ  متشگ  مرگ 

دمآ شوگ  هب  نوخ  گناب  ار  هام  **** دمآ شوج  هب  رگج  ردنا  منوخ 

شارتم نامسآ  گنر  نیا  زا  شیب  **** شاب عناق  هسوب  هب  بشما  تفگ 
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دوبن افو  یب  هک  هب  نآ  تسود  **** دوبن اور  درذگب  نیز  هچره 

يابر هسوب  ریگ و  زاگ  شک  فلز  **** ياج رب  ینکاس  وت  رد  دوب  ات 

ینادرگب نانع  تعیبط  زک  **** یناوتن هک  یسر  اجنادب  نوچ 

تسیهاگرحس ار  قاشع  بش  **** تسیهام یکی  ره  هک  نازینک  نیز 

یبای رظن  ورد  ار  وزراو  **** یبای رتبوخ  مشچ  رد  هکنآ 

یلاح مروآ  وت  مکح  ریز  **** یلاخ منک  شدوخ  زک  نک  مکح 

دندنویپ صاخ  ناتسبش  هب  **** ددنب رمک  تیئالوم  هب  ات 

يراتسرپ مه  یسورع و  مه  **** يرادلد يربلد و  تدنک 

يوج رهب  زا  یبآ  **** دناشنب شوج  ار ز  تشتآ 
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دنام ام 

یهاش دوخ  دارم  رب  تمهد  **** یهاوخون سورع  بش  رگد  رگ 

مشخب رگد  تدیاب  رگد  رگ  **** مشخب رهگ  یکی  نیز  تبش  ره 

تخاس ینابرهم  درک و  یقفشم  **** تخادرپ نیزا  نوچ  تفگ و  نخس  نیا 

دید ینابرهم  دروخ  رد  هکنآ  **** دید یناهن  دوخ  نازینک  رد 

زاس یهاوخ  هچره  زیخرب و  تفگ  **** زان هب  درپس  نم  هب  دناوخ و  شیپ 

تفگش هدنام  يور  هام  نآ  رد  نم  **** تفرگب نم  تسد  هدیشخب  هام 

یشکزان يازس  يرای  دوب  **** یشک يربلد و  یفرگش و  زک 

شلاخ يودنه  فلز و  هدنب  **** شلابند هب  نم  تفر و  یمه  وا 

تسخن دربن  ارم  ات  دشن  رد  **** تسچ یهاگراب  هب  مدیسر  ات 

میدش راگزاس  ریز  مب و  نوچ  **** میدش راب  گنت  رصق  نآ  رد  نوچ 

دنرپ ناینرپ و  یهاگباوخ ز  **** دنلب طاسب  رب  هدنکفا  مدید 

زوس ربنع  زاس و  توقای  همه  **** زورفا مزب  طاسب  ياهعمش 

میدروآ رد  ربب  اهرب  ودره  **** میدروآ رتسب  نیلاب  هب  رس 

دیپس خرس و  مرگ و  مرن و  كزان و  **** دیبرد لگ  وچ  ینمرخ  متفای 

وا رهوگ  متشاد ز  رب  رهم  **** وا رس  رب  هتسب  رهم  یفدص 

نم رتسب  کشم  روفاک و  رپ ز  **** نم رب  رد  زور  هاگ  ات  دوب 

تسار کی  کی  درک  هبامرگ  زاس  **** تساخرب نم  تخب  وچ  وا  زور  هاگ 

درز رز  زا  دوب و  خرس  رهگ  زک  **** درک ینادابآ  هب  مهاگ  لسغ 

متسر لگ  وچ  رمک  هالک و  رد  **** متسش لگ  بآ  هب  ار  نتشیوخ 
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نودرگ رب  هراتس  کی  کی  دوب  **** نورب هاگطاشن  ناز  مدمآ 

یلاح مدرازگ  دزیا  ضرف  **** یلاخ يا  هشوگ  هب  مدیزخ  رد 

ياج هب  دنامن  سک  دنتفر و  همه  **** يارس ناتبعل  ناسورع و  نآ 

درس همشچ  رازغرم و  بل  رب  **** درز لگ  نوچ  هدنام  هزبس  نآ  رب  نم 

رت هلالگ  اب  کشخ  لگ  رب  **** رس رد  یم  رامخ  مداهن  رس 

ماک هب  هتفخ  هجاوخ  رادیب و  تخب  **** ماش هگ  ات  حبص  تقو  زا  متفخ 

ياس هیلاغ  رهپس  دش  یفدص  **** ياشگ هفان  تشگ  وچ  بش  يوهآ 

زا مدروآرب  رس 
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بآ بل  رب  هزبس  وچ  متسشنب  **** باوخ يرامع 

شورفریبع نآ  ناشفارد و  نیا  **** شود بش  نوچ  داب  وربا  نآ  دمآ 

دناشن هشفنب  نآ  تشاک و  نمس  نیا  **** دناشفا یم  ربا  تفر و  یم  داب 

يوج هب  يوج  داهن  رس  لگ  بآ  **** يوب ربنع  رازغرم  نآ  دش  نوچ 

زاب تبعل  تشگزاب  نامسآ  **** زاس ترشع  دندمآ  ناتبعل 

دندروآ رهوگ  یشوپ ز  تخت  **** دندروآ رز  هتخت  زا  یتخت 

دنرپ طاسب  شرس  رب  دش  هتسب  **** دنلب ریرس  هتخیگنا  دش  نوچ 

ینارون هلمج  مزب  رویز  **** یناطلس دنتسارآ  یمزب 

تسار پچ و  زا  تعامج  نآ  دندمآ  **** تساخرب ناهج  زا  یبوشآ  روش و 

یئابیکش ناقشاع  زا  هدرب  **** یئامغی سورع  نآ  نایم  رد 

تفرگ راهبون  گنر  وزا  تخت  **** تفرگ رارق  دش  تخت  رس  رب 

دنتسش نابیاغ  حول  زا  ممان  **** دنتسج ارم  ات  دومرف  زاب 

مدندناشن دوخ  نییآ  هب  مه  **** مدندناوخ ریرس  رب  متفر و 

رس رب  اهدروخ  دنداهن و  ناوخ  **** رگد زور  زاس  بیترت و  هب  مه 

طاشن گنر  هدنروخ  رد  دروآو  **** طاسب هب  دروخ  رد  هک  یئابا  ره 

تخادرپ شروخ  نآ  زا  سکره  هکنوچ  **** تخاس دیاب  هک  نانچنآ  دنتخاس 

دش هتخاون  اهدور  ندز  زا  **** دش هتخاس  گنچ  دنداهن و  یم 

رازاب ار  قشع  درک  رت  مرگ  **** راوگشون ماج  یقاس و  شون 

یتسدمه درک  هداب  اب  قشع  **** یتسمرس طاشن  دمآ  رس  رد 

درک ارادم  ار  شیوخ  يودنه  **** درک اراکشآ  تمحر  نم  كرت 
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منتخاس راک  هب  دش  نابرهم  **** منتخاون رد  دوزفا  تبغر 

ناراتسرپ شرب  زا  دندش  ات  **** نارای اب  هزمغ  هب  یلکش  درک 

زغم هب  داتفوا  رد  لد  زا  مبات  **** زغن يرای  نانچنآ و  یتولخ 

شرب هب  ناقشاع  وچ  مدیشکرد  **** شرمک رد  فلز  وچ  مدرب  تسد 

تسین يراوخ  راهنیز  بش  بش  **** تسین يرارق  یب  تقو  ناه  تفگ 

دنب یم  رد  هسوب  ریگ و  یم  زاگ  **** دنق رکش و  هب  ینک  تعانق  رگ 

دوب داهن  مشتحم  دوب  ات  **** دوب داش  هک  یسک  تعانق  هب 

یشیورد هب  تبقاع  دتفوا  **** یشیوخ دنک  وزرآ  اب  هکناو 

ياپ زا  راخ  تشذگ و  رس  زا  مباک  **** يادخ رهب  نک ز  هراچ  شمتفگ 

ریجنز تسه 
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تریجنز ناگناوید  نم ز  **** تریق نوچ  فلز 

متفشاین نایریجنز  وچ  ات  **** متفگ ارت  نک  ریجنز  هب  رد 

دیسرن يرخآ  هب  ام  نخس  **** دیمد حبص  دیسر و  رخآ  هب  بش 

غیت کنآ  کنآ  رس  کنیا  کنیا  **** غیرد تسین  وت  زا  مناج  یشک  رگ 

تسیرگن اوه  ات  دیدنخن  لگ  **** تسیچ یپ  زا  ندیشک  رس  همه  نیا 

نم تیوش  تسد  بآ  یکاخ و  **** نم تیوج  بآ  یبآ و  يوج 

تست هد  رد  بآ  هک  هد  رد  بآ  **** تست هدولگ  وا  هک  ار  يا  هنشت 

داب وت  ياپ  كاخ  زین  نم  بآ  **** داب وت  ياقب  نم  بآ  یهدن 

درم یئوج  بآ  رد  یئوج  بآ  **** درب یباک  ریگب  ار  ییکاخ 

زاونب يا  هرطق  هب  ار  يا  هنشت  **** زادگم یگنشت  هب  يا  هرطق 

ریرح نایم  رد  هتفر  ینزوس  **** ریش هب  ریگ  هداتف  رد  یبطر 

مزیر وزرآ  مشچ  رد  كاخ  **** مزیخ ات  راک  تسنیا  زج  رگ 

دیرد کیخ  هن  دش  هداتفا  رخ  هن  **** دیرپ تسشن و  متشاگنا  یغرم 

شاب شتآ  رد  وگ  زیدبش  لعن  **** شاب شوخ  یبشماک  داد  مخساپ 

رون ینادواج  عمش  زا  یبای  **** رود يدرگ  لایخ  نیز  یبش  رگ 

شون همه  نآ  دراد  شین  همه  نیاک  **** شورفم يا  هرطق  هب  ار  يا  همشچ 

دنخ یم  یمرخ  هب  هلاس  همه  **** دنب رد  دوخ  هب  وزرآ  کی  رد 

زاب یم  ناکزینک  اب  ور  درن  **** زادنا یم  فلز و  ریگیم و  هسوب 

يوجم غرم  ریش  تست  اب  غرم  **** يوگم غاب  كرت  هب  يراد  غاب 

تسد يرآ  هچ  يرگ  تنایخ  رد  **** تسه ینارماک  تسه و  لد  ماک 
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شود بش  هفیظو  رب  هنب  لد  **** شوکم زاس و  بیکش  اب  یبشما 

میآ رید  هچرا  میآ  تسد  هب  مه  **** میآ ریز  هب  نوچ  هیاپ  نیزا  نم 

يرآ تسد  هب  رترید  ار  هام  **** يرآ تسشب  را  هضوح  زا  یهام 

يزاسمد یگتسهآ و  مدرک  **** يزاب نآ  رد  شمدید  نارگ  نوچ 

رگد ياهزور  هب  متسب  هزور  **** رکش وچ  هسوب  هب  مداهن  لد 

مدرک یم  ربص  هبات  رس  رب  **** مدروخ یم  هداب  هوشع  رس  زا 

هب دش  هزات  متبغر  **** بات دمآ  رد  ار  هدرک  بت  زاب 
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بارش سوب و 

نم شتآ  شوج  دید  رگج  رد  **** نم شکلد  كرت  هرابرگد  نوچ 

زاب دناشن  مشتآ  دیاک و  **** زاس ار  یکی  ناتبعل  نآ  زا  درک 

دهاوخ لدتعم  زیچ  همه  لد  **** دهاوخ لد  هکنانچ  قحلا  يرای 

يراب نانچ  یکچاک  دوب  رگ  **** يرای شدشاب  هک  دش  نآ  لدشوخ 

دوب تدایز  لد  ماک  بش  ناو  **** دوب تداع  هکنانچ  بش  نآ  متفر 

مدرک یم  دنب  تسد  يرپ  اب  **** مدروخ یم  دنق  زور  هگ  ات 

يوبس تسکش  بش  راوزرگنر  **** يوش رزاگ  درک  هماج  نوچ  زور 

بیز تنیز و  طاسب  زا  تشگ  رود  **** بیرف هدید  ياهگنر  همه  نآ 

زارط نیچ و  ناتب  اب  مروخ  یم  **** زاب دیآ  بش  نوچ  هک  انمت  رد 

رگج هب  منکفارد  يزاونلد  **** رمک هب  مروآرب  یکرت  فلز 

یماک یخرلگ  مرآ ز  رب  هگ  **** یماج یبل  رکش  اب  مروخ  هگ 

دوب ایرث  زارت  رب  مدنسم  **** دوب ایهم  ضرغ  دمآ  بش  نوچ 

یپ رد  یپ  دوب  شیع  مبش  ره  **** یم هب  دورب و  نینچ  نیا  هاگدنچ 

روح منایشآ  مه  بش  رخآو  **** رون مهاگ  هراظن  بش  لوا 

تشخ نیرز  هناخ  نیگشم و  كاخ  **** تشهب هب  بش  غاب و  هب  مدوب  زور 

هام اب  بش  باتفآ و  اب  زور  **** هاش ار  یلدشوخ  میلقا  مدوب 

ارم دومن  ناک  دوب  تخب  **** ارم دوبن  ناک  هن  یماک  چیه 

سایق دش ز  هدایز  تمعن  قح  **** ساپس دوبن  متمعن  نآ  رد  نوچ 

متسج یتدایز  تدایز  زک  **** متسش یمرخ  فرح  زا  قرو 
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هایس درک  هراتس  رب  ناهج  بش  **** هام هدعو  دیسر  بش  یسب  نوچ 

رهم هب  دیشکرد  هام  هرط  **** رهپس يارس  هرط  نیربنع 

شیوخ یئور  هزات  دندرک  هزات  **** شیپ ناز  يدمآ  هک  يداب  وربا 

داتفا نامسآ  رب  رویز  گناب  **** داتفا ناهج  رد  زاب  یشروش 

هنیس رد  ران  تسد و  رد  بیس  **** هنیشیپ مسر  هب  نازینک  نآو 

دنداشگب قلح  دنتسب و  هقلح  **** دنداهنب ریرس  نآ  دندمآ 

ناشف کشم  فلز  هدنکفا  رب  رد  **** ناشن باتفآ  هام  نآ  دمآ 

شیپ دشاب  عمش  هک  نک  اهر  سپ  **** شیوخ تداع  هب  سپ  شیپ و  اهعمش 

رس رب  **** زان تنیز و  رازه  نارازه  اب 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 887 

http://www.ghaemiyeh.com


زاب دش  دوخ  هاگمزب 

دنتسشنب راک  هب  ناراد  هدرپ  **** دنتسب اون  ار  هدرپ  نابرطم 

گنچ منرت  رب  دندرک  تسار  **** گنر یناوغرا  فرص  نایقاس 

دوز ار  ام  فیرح  نآ  دیرواک  **** دومرف نانچ  نابل  رکش  هاش 

مدندرپس دوخ  دنوادخ  هب  **** مدندرب زان  هب  نابوخ  زاب 

تسار میاج  تسار  تسد  رب  درک  **** تساخرب نابرهم  دید  ارم  نوچ 

دای دمآ  هتشذگ  يوزرآ  **** داش متسشن  مدرک و  شتمدخ 

بیرغ ياهدروخ  هزادنا  زا  شیب  **** بیترت رب  زاب  دنداهن  ناوخ 

يزورفا سلجم  هب  دمآ  رد  یم  **** يزور دش  هدروخ  هزیرناوخ  نوچ ز 

فدص ياهماک  تشگ  ناشفرد  **** فک ایرد  نایقاس  فک  زا 

تسد هب  هتفرگ  نسر  نوچ  وا  فلز  **** تسم هلاو و  هتشگ  هرابرگد  نم 

دنتسب نسر  ار  هناوید  نم  **** دنتسر نسر  زا  مناوید  زاب 

يزاب نسر  متخومآ  بش  ناو  **** يزانط مدش ز  یتوبکنع 

دنیب ون  هام  هک  یعرص  وچ  ای  **** دنیب وج  هک  يرخ  نوچ  متفیش 

تسد مدیشک  وا  هاگرمک  رد  **** تسرپ جنگ  دزد  وچ  نازرل  زرل 

مدوب یم  تسس  تشگ و  یم  تخس  **** مدوسیم هداس  میس  رب  تسد 

رهم هب  داهن  نم  تسد  رب  تسد  **** رهچ ابیز  هام  دید  نانچ  نوچ 

رود مدرک  تسد  هنیجنگ  ات ز  **** روح هزیتس  نآ  متسد  دز  هسوب 

زارد تسد  تسهتوک  ضرغ  زک  **** زایم تسد  هتسب  جنگ  رب  تفگ 

ناوتن ناوت  نوچ  تسا  رهم  هب  ناک  **** ناوتن ناک  نتشادرب ز  رهم 
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نکم باتش  یسر  امرخ  هب  ات  **** نب امرخ  تست  ناک  نک  ربص 

دسر باتفآ  هک  نیب  یم  هام  **** دسر بابک  دوخ  هک  روخ  یم  هداب 

نم نشور  مشچ  رون و  همشچ  **** نم نشلگ  باتفآ  يا  متفگ 

غارچ وچ  تربارب  مریمن  نوچ  **** غاب لگ  نوچ  هدیمد  تیور  حبص 

روخم زودب و  بل  هک  هگنآ  یئوگ  **** رکش بآ  هنشت  هب  یئامن  یم 

يرپ دید  هک  دش  هناوید  لقع  **** يرگ هولج  هب  تخر  دمآرد  نوچ 

زاب يدنکف  مشتآ  رد  لعن  **** زاس يدرک  وچ  ار  شوگ  کلعن 

مشوپ نوچ  هرذ  هب  یباتفآ  **** مشوک نوچ  هام  نوخیبش  اب 

یتسه وت  وچ  متسین  یهدنا  **** یتسد رد  هک  تمراد  نوچ  تسد 

رگ **** میمز زا  مه  نم  وت  ینیمز  زا 
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میمدآ نم  يرپ  یتسه  وت 

دنچ ات  مندیزم  نادند  بآو  **** دنچ ات  مندیزگ  نادند  هب  بل 

مسرب لد  ماک  هب  بشما  کی  ات  **** مسک هدیسر  مغ  هک  نک  يا  هراچ 

درس مد  هدم  هد  مرگ  هسوب  **** درد هدیسر ز  بل  هب  مناج  هک  سب 

دنک رایتخب  تخب  يرای  **** دنک راک  وت  يرای  زا  متخب 

ماوت راک  هب  نم  هک  نک  دوخ  راک  **** ماوت رای  هک  روخم  هدنا  یئوگ 

داتفا راک  هک  ناهراو  ناهراو  **** داتفا راب  هک  رت  بعص  نیزا  راک 

دنچ ات  منداد  شوگرخ  باوخ  **** دنبلد يا  ینیرس  وهآ  هچرگ 

زاغآ دنک  یهبور  یگرگ و  **** زاب هبور  گرگ  ریپ  نیا  مسرت 

دزادنا مریز  هب  یگنلپ  نوچ  **** دزات نم  يوس  هناریگ  ریش 

مرادرب وت  زا  دوخ  يوزراک  **** مراذگب وت  اب  تساهوزرآ 

يدنموزرآ رد  بشما  مریم  **** يدنب رد  موزرآ  رد  رگ 

ناناطلس دنشک و  نارادجات  **** نانامهم زان  هک  شکیم  زان 

رادب تسد  وت  منک  نینوچ  تفگ  **** رابرگید دنامن  مبیکش  نوچ 

مشبح زا  نم  یخلخ  زا  وت  رگ  **** مشکب دوب  ناج  هب  رگ  وت  زان 

یناوخ نینچ  نیا  ار  ندرک  شکشیپ  **** ینامهم وت  نوچ  شیپ  لحم  هچ 

یئوج یم  دوز  یبایرید و  **** یئوگ یم  هک  وزرآ  نیا  نکیل 

يراک نینچ  ینم  نوچ  زا  دیآ  **** يراخ زا  یتشهب  دیارب  رگ 

دیآ دوجو  رد  راکنیا  نم  زا  **** دیآ دوع  يوب  دیب  زا  رگو 

تسماخ نآ  هک  وزرآ  یکی  زج  **** تسماک تنم  زا  هچره  ناتسب 
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ارت هنیزخ  رگد  نآ  يرد  زج  **** ارت هنیس  ارت و  بل  ارت  خر 

تسا شیپ  رد  رازه  بش  نینچ  نیا  **** تسا شیب  تبش  يا  هدرک  نینچ  رگ 

مامت هام  وچ  تمشخب  ییقاس  **** ماخ هداب  لد ز  مرگ  يدش  نوچ 

يراذگب تسد  نم ز  نماد  **** يرادرب شیوخ  ماک  وزا  ات 

مدنیشن کیلو  مدرک  شوگ  **** مدید وا  نابز  بیرف  نوچ 

مرگ شتآ  دوب و  زیت  منهآ  **** مرش تنوکس و  زا  مدیشوک  دنچ 

( نادابع ءارو  هیرق  سیل  ****) نادان ياک  تفگ  رود  زا  متخب 

یشیب زا  مداتفوا  یمک  هب  **** یشیدنا تدایز  زا  ماخ  نم 

یگرابکی هدرب  **** ارم راک  هدرک  تخس  يا  متفگ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 891 

http://www.ghaemiyeh.com


ارم رارق 

درب دناد  هار  جنگ  يوس  هک  **** درم مغ  نیا  رد  یمدآ  رازهدص 

جنر منیب  هچرا  مراد  نوچ  تسد  **** جنگ هب  تسادشورف  میاپ  هک  نم 

مراذگب تسد  فلز ز  رس  **** مراد یمد  ات  هک  نکمم  تسین 

زودب خیمراچ  هب  متخت  وچ  ای  **** زورفب نم  عمش  تخت  نیا  رب  ای 

زیر منوخ  هاوخ و  عطن  رگد  ای  **** زیخرب نک  صقر  عطن  نیا  رب  ای 

یئابیکش مدشاب  نوچ  وت  زا  **** یئانیب شوه و  یناج و  لد و 

مبای ناج  هبرگا  تسناگیار  **** مبای ناتسلد  وت  زک  یضرغ 

درخن ناج  هب  نینچ  یئوزراو  **** درخن ناگیار  جنگ  وک  تسیک 

مزوس یم  غارچ  نوچ  تمغ  زک  **** مزورفارب یبشما  راو  عمش 

غاد هب  تسه  هدرم  زوس و  اب  هدنز  **** غارچ وچ  مداد  هدنز  وت  زوس 

زور یگنت  دوش ز  يزور  گنت  **** زوس رس  زا  ددرگب  را  باتفآ 

میوگ یم  شیوخ  رهب  زا  یباوخ  **** میوج یم  وت  زک  تسماک  هن  نیا 

تسیکی ودره  هکلب  هدرم  هتفخ و  **** تسیکش هچ  نیرد  دش  هتفخ  نم  زغم 

يدید اجک  اهباوخ  نینچ  نیا  **** يدید ارت  خر  ممشچ  هنرگ 

يزیت دنک  نوخ  هک  ناه  وش  زیت  **** يزیر نم  نوخ  هک  ینآ  رب  رگ 

زغن هفوکش  نارب  مدرب  هلمح  **** زغم شتآ  نوخ و  شوج  زا  هگناو 

دومآ قیقع  ار  لعل  منک  ات  **** دوز متفرگ  ار  هنیجنگ  رد 

تشادن دوس  چیه  درک و  اهبال  **** تشادن دوب  هکنانچ  یئوزراز 

شوگ مدرکن  نم  تساوخ  یم  لهم  **** شون هلاون  نادب  يروبص  رد 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 892 

http://www.ghaemiyeh.com


تسادرف لد  ماک  دیما و  بشما  **** تسارت هنیزخ  نیک  دنگوس  دروخ 

زادرپ یم  هنیزخ  ادرف  بش  **** زاسب جنگ  دیما  رب  یبشما 

تسین یلاس  تسیبش  بشما  رخآ  **** تسین یلاحم  یبش  ندرک  ربص 

زیوآ روک  تسد  هدرک  رمک  رد  **** زیت هنشد  وچ  نم  تفگ و  یمه  وا 

درک یم  دص  هب  یکی  ار  مشراخ  **** درک یم  دوخ  رهب  وک ز  یشهاوخ 

یتسس ار  هتسب  دنب  نآ  مداد  **** یتسچ زک  دیسر  اجنادب  ات 

نم يرارق  یب  یبیکشان و  **** نم يراک  هزیتس  وا  دید  هکنوچ 

دنق هنیزخ  رد  میاشگ  ات  **** دنب رد  ار  هدید  هظحل  کی  تفگ 

مداشگ نوچ 
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ياشگب ار  هدید  ریگ و  مرب  رد  **** يار يراد  هچنآ  رب 

وا هنازخ  زا  متسب  رب  هدید  **** وا هناهب  ینیریش  هب  نم 

مداشگب هدید  ياشگب  تفگ  **** مداد شتلهم  هظحل  یکی  نوچ 

رانک هب  ار  سورع  مرآرد  ات  **** راکش دیما  رب  گنهآ  مدرک 

مدید دبس  نآ  رد  ار  نتشیوخ  **** مدید دوخ  سورع  يوس  هکنوچ 

درس يداب  مرگ و  هآ  مسنوم  **** درم نز و  زا  هن  نم  درگ  سکچیه 

رود يزاتکرت  يزاتکرت ز  **** رون شبات  يا ز  هیاس  نوچ  هدنام 

نوکس داشگ  دبس  ناز  یشبنج  **** نوتس ریز  هک  هسوسو  نیرد  نم 

دنب داشگ ز  نسر  ار  مدبس  **** دنلب قاور  ناز  رای و  نآ  دمآ 

دمآ ریز  هب  نوتس  ناز  مدبس  **** دمآ ریس  هناهب  زا  نوچ  تخل 

تخیگنا رذع  تفرگ و  مرانک  رد  **** تخیرگ درک و  هرانک  نم  زا  هکنآ 

لاح تقیقح  يدمان  ترواب  **** لاس دص  ارت  یمتفگ  رگا  تفگ 

تفگ دیاش  هک  اب  هصق  نینچ  نیا  **** تفهن دوب  هچنآ  يدید  یتفر و 

مدیشوپ هایس  ملظت  زو  **** مدیشوج مرگ  شوج  نیرد  نم 

هدیدنسپ نم  شیپ  وت  يار  **** هدیدمتس نم  وچ  ياک  شمتفگ 

یشوپ هیس  نیزا  تسا  ریزگان  **** یشوماخ هب  ار  هدیدمتس  نم 

رات بش  نم  شیپ  دروآ  تفر و  **** رآ نم  دزن  هایس  دنرپ  ور 

هار مدرک  چیسب  بش  نآ  رد  مه  **** هایس دنرپ  نآ  مدنکفا  رس  رد 

گنر یهایس  زا  هدنکفا  دوخ  رب  **** گنتلد مدمآ  دوخ  رهش  يوس 

مناشورخ نازا  ربا  هیس  نوچ  **** مناشوپ هایس  هاش  هک  نم 
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ماخ یئوزرآ  هب  متشگ  رود  **** ماک هب  يوزرآ  هتخپ  نانچ  زک 

تفگرب نم  شیپ  هب  تیاکح  نیا  **** تفهن زار  نم ز  دنوادخ  نوچ 

وا هدیزگ  نامه  مدیزگرب  **** وا هدیرخ  مرد  مدوب  هک  نم 

تاملظ یهایس  ردنا  متفر  **** تایح بآ  رهب  ردنکس ز  اب 

هایس دننک  نآ  زا  ناطلس  رتچ  **** هام دراد  هوکش  یهایس  رد 

تسین یهام  تشپ  وچ  یهام  ساد  **** تسین یهایس  زا  هب  یگنر  چیه 

یئور ناوج  دوب  یهایس  زو  **** یئوم هیس  دوب  یناوج  زا 

دنیشنن هایس  رب  ینگرچ  **** دنیب ناهج  رصب  یهایس  هب 

هن رگ 
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يدش هام  دهم  راوازس  یک  **** يدش هایس  بش  روفیس 

گنر یهایس  زا  رتالاب  تسین  **** گنر وتفه  ریز  تسگنر  تفه 

مامت هناسف  نیا  تخادرپ  زاب  **** مارهب اب  دنه  يوناب  هک  نوچ 

تفخب داش  تفرگ و  شرانک  رد  **** تفگ اهنیرفآ  هتفگ  نآ  رب  هش 

مود میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  درز و  دبنگ  رد  هبنشکی  زور  مارهب  نتسشن  شخب 27 - 

تشگ رز  رپ  حبص  يوزارت  زا  **** تشد نماد  هوک و  نابیرگ  وچ 

ناهن باتفآ  وچ  دش  رز  ریز  **** ناهج غارچ  نآ  هبنشکی  زور 

دیشروخ نوچ  داهنرب  رز  جات  **** دیشمج نوچ  تفرگ  رب  رز  ماج 

یئارفص نیگن  رب  ابرهک  **** یئانعر هب  لگ  درز  نوچ  تسب 

دش دص  رد  شیلدشوخ  یکی  ات  **** دش دبنگ  درز  هب  ناناشف  رز 

انغ ياون  یم و  طاشن  هب  **** انب داهن  وا  رد  ار  یمرخ 

زاس تولخ  ناقشاع  هدرپ  **** زان هلجح  هک  بش  هن  دمآ  بش  نوچ 

تفج دزربط  رب  لعل  دنک  ات  **** تفگ ناشفا  رکش  عمش  نادب  هش 

يزاوآ شوخ  يدبنگ  نانچ  رد  **** يزاس انغ  زا  دزاس  ات  تساوخ 

دوبن ریذپ  لد  زان  ای  رذع  **** دوبن ریزگ  هش  نامرف  نوچ ز 

زارط نیچ و  مور و  دنوادخ  یک  **** زان ینیچ  سورع  یمور  تفگ 

كولم ناگیادخ  هرصن  زع  **** كولم ناج  راد  هدنز  يدش  وت 

دنک ياپ  لیبس  ار  دوخ  رس  **** دنک يار  تیگدنب  زج  هکره 

درک هرمجم  روخب  ار  دوخ  مد  **** درک هرس  یشرازگ  ار  اعد  نوچ 

قاط نارایرهش  یهاش ز  تشاد  **** قارع ياهرهش  يرهش ز  تفگ 
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يزورون راهبون  نوچ  بوخ  **** يزورفا ملاع  هب  یباتفآ 

دیآ راک  هب  ار  دنمرنه  ناو  **** دیآ رامش  رد  هچره  رنه  زا 

يدنسرخ هب  ناهج  زا  داهن  لد  **** يدنمرنه همه  نآ  اب  تشاد 

يرس درد  الب و  دنیب  هن  ات  **** شیوخ علاط  باسح  زا  دوب  هدناوخ 

یئاتکی ینت و  کی  اب  تخاس  **** یئاهنت هب  یتدم  نانچمه 

شراوازس دوب  ینابرهم  **** شراچان راچ و  هک  دش  نآ  هراچ 

دیدن شیوخ  يازس  سک  تمدخ  **** دیرخ بوخ  زینک  هنوگدنچ 

شیوخ دح  زا  يداهن  نوریب  ياپ  **** شیب مک و  هتفه  هب  ات  یکیره 

ینوراق ياهجنگ  یتساوخ  **** ینوتاخ هب  یتخارفارب  رس 

زا ینز  **** ریپ یتشپژوک  هناخ  رد  دوب 
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ریگ هلبا  ناهلبا 

دوس يدید  فازگ  رد  نز  هریپ  **** دوز يدیرخ  هش  هک  يزینک  ره 

زارط نینزان  مور و  يوناب  **** زان زا  ار  هدیرخ  ون  نآ  يدناوخ 

شیوخ تمدخ  مسر  يدنام ز  زاب  **** شیپ يدید  رورغ  نآ  زینک  نوچ 

ناراتسرپ رد  ربک  دروآ  **** نارای زک  لوضفلاوب  اسب  يا 

بیرف لایع  نک  ناریو  هناخ  **** بیز رویز و  هب  دوب  یقینجنم 

دوبن شیوخ  ياج  هب  كزینک  کی  **** دومن شیب  دهج  هک  نادنچ  هاش 

تخورف زاب  دید  رهم  دب  هکنوچ  **** تخودب رهم  يا ز  هماج  ار  هکره 

روهشم دش  شورف  كزینک  هب  **** رود دش  ناکزینک  زک  سب  هاش 

تخانشن ار  باسح  نورد  سک  **** تخاس یباسح  یسک  ره  نورب  زا 

دش هتفای  زاب  هک  يدارم  یب  **** دش هتفات  يوجتسج  سب  هش ز 

تفای دیاب  هکنانچ  يزینک  هن  **** تفاتشب نز  هب  یعلاط  یب  هن ز 

تسش یم  يا  هلیمج  نماد  كاپ  **** تسش یم  نانماد  هدولآ  زا  تسد 

شوگ هب  دناسر  ار  هاش  رخ  هدرب  **** شورف هدرب  درم  زور  یکی  ات 

نیعلاروح رازه  اب  يا  هجاوخ  **** نیچ هناخ  راهب  زا  تسا  دماک 

زین یئاتخ  دراد و  یخلخ  **** زینک هنوگدنچ  هدرکان  تسد 

يزوس نابرهم  يزاس و  رهم  **** يزورفا ملاع  هرهچ  زا  یکیره 

يرحس هراتس  زا  رون  هدرب  **** يرپ وچ  یکزینک  هنایم  رد 

هتفگ ناج  هب  اهب  ششورف  رد  **** هتفسان رد  وچ  یشوگ  هتفس 

دنخ نیریش  کیلو  خساپ  خلت  **** دنبؤلؤل کیلو  ناجرم  وچ  بل 
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دیاخ رکش  اهلاس  ات  كاخ  **** دیاشگب هدنخ  زیر  رکش  نوچ 

تسرگج هلاون  وز  ار  قلخ  **** تسرکش هلاون  شناوخ  هچرگ 

مدش هریخ  لاخ  فلز و  خر و  ناز  **** مدش هریذپ  ار  لغش  نیا  هک  نم 

يدنسپب هک  مغراف  يرگنب  **** يدنبلد لامج و  نآ  زین  وت  رگ 

سانش هدرب  هاش  هب  ار  ناگدرب  **** ساخن درواک  دومرف  هاش 

دینش تفگ و  درک  هدنشورف  اب  **** دید همه  رد  هاش  دروآ و  تفر و 

دوب یهاش  تفگ  ساخن  هکنآ  **** دوب یهام  هرهچ  هب  کیره  هچرگ 

رظن دنسپ  رد  دوب  رتبوخ  **** ربخ دوب  هداد  هدنیوگ  هچناز 

يوخ دراد  هنوگچ  كزینک  نیاک  **** يوگب هاش  تفگ  هدنشورف  اب 

هچره **** میار دنک  یتبغر  ودب  رگ 
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میازفیب اهب  یهاوخ 

نابل شون  شخبشون  نیک  تفگ  **** نابز درک  هداشگ  نیچ  هجاوخ 

تسود درادن  ار  هاوخ  وزراک  **** تسوکن هن  نآ  تشز و  يوخ  یکی  زج 

لاح ینیب  هکنانچ  دراد  همه  **** لامج يربلد و  دیاب ز  هچره 

شزاب دهد  نم  هب  نادادماب  **** شزان دص  هب  درخ  نم  زا  هکره 

یهاک ناج  هب  ار  هاوخ  وزرآ  **** یهاوخ وزرآ  تقو  درواک 

دنک شیوخ  كاله  دصق  دوز  **** دنک شیب  ساکم  وا  اب  هکناو 

زین يدنسپ  دب  هک  مدینش  وت  **** زینک يوخ  تسدمآ  دنسپ  دب 

راک رد  دوب  اجک  يراگزاس  **** راذگب نانچنآ  وت  نینچ و  وا 

زاب شنارگید  وچ  مریگ  هداد  **** زان هب  ریگ  هدیرخ  ار  وا  نم  زا 

تسه قیال  هک  نارگید  نآ  ینیب  **** تسد يرادب  وا  عیب  زا  هک  هب 

دوز شتسرف  مرح  رد  اهب  یب  **** دونشخ دوش  ودب  تعبط  هکره 

نایرتشم وچ  یتبغر  شدمان  **** نایرپ نازا  دید  هکره  رد  هاش 

تسرن رهم  شقن  چیه  شلد  رد  **** تسخن زینک  نآ  هرهچیرپ  زج 

دزاب نوچ  تسد  ماخ  اب  درن  **** دزاس نوچ  هکنآ  رد  ناریح  دنام 

ریلد دیرخ  یمه  شبیع  هن ز  **** ریس كزینک  زا  دش  یم  شلد  هن 

درک یئادخدک  مشچ  رد  كاخ  **** درک یئارگ  رس  قشع  تبقاع 

دیرخ میس  هب  ار  میس  دبنگ  **** دیشک قاس  میس  ياپ  رد  میس 

تسر یئاهدژا  زو  يرام  تشک  **** تسب رد  دوخ  هب  وزرآ  کی  رد 

هاگن تشاد  هدرپ  لها  تمدخ  **** هاش هدرپ  ریز  هب  ور  يرپ  ناو 
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تسود ناهنپ  زیتس و  اراکشآ  **** تسوپ رد  نابرهم  هچنغ  نوچ  دوب 

تسد زا  درکن  اهر  تمدخ  چیه  **** تسبرد ناک  زیخ  تفخ و  رد  زج 

ياج هب  هناقفشم  دروآ  کی  کی  **** يارس دامتعا  يراد و  هناخ 

داتفا ياپ  ریز  هب  هیاس  وچ  وا  **** داد الاب  ورس  وچ  شهاش  هچرگ 

نداد مخ  هب  ار  ماخ  هماخ  **** نداد مد  هب  نز  هریپ  نآ  دمآ 

مان دنارذگن  شیزینک  زک  **** ماخ هزوجع  نآ  رب  دز  رب  گناب 

تخانشب ناکزینک  رگید  روغ  **** تخاس یم  وک  زارتحا  نآ  زا  هاش 

درک نوسف  هچ  رگن  رگنوسفا  هب  **** درک نوریب  هناخ  ار ز  نزریپ 

ات
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زینک مالغ  یتسود  زا  دش  هک  **** زیزع هاش  مشچ  هب  دش  نانچ 

يراد نتشیوخ  درک  نانچمه  **** يرایع دید  كرت  ناز  هچرگ 

داتفا نابرهم  ود  رد  یشتاک  **** داتفا نانچنآ  تصرف  یبش  ات 

دنرپ زخ و  نایم  هدیزخ  رد  **** دنبلد نآ  رانک  رد  هش  ياپ 

راک رب  نیا  قینجنم  شتآو  **** راصح هدرک  بآ  رد  نآ  هعلق 

زیگنا بالگ  لگ  نآ  اب  تفگ  **** زیت شتآ  زا  تشگ  مرگ  نوچ  هاش 

نم هدید  ناج  ناج و  هدید  **** نم هدیسر  هناد  بطر  يراک 

یشک هباتفآ  وت  اب  هم  تشط  **** یشف هایگ  تتماق  اب  ورس 

تسار یئوگب  ارم  مسرپ  هچناک  **** تساوخرد منک  یم  هتکن  کی  وت  زا 

راک وت  دق  وچ  ارم  ددرگ  تسار  **** رایع تسار  وت  خساپ  دوب  رگ 

يزیررکش لگ  هزات  رب  درک  **** يزیگنا لد  نیا  رهب  زا  هگناو 

سیقلب دب  هتسشن  نامیلس  اب  **** سیدست رد  هرهز  وچ  یتقو  تفگ 

دنویپ زا  هداشگ  شیاپ  تسد و  **** دنزرف یکی  ناهج  زا  ناشدوب 

ياپ ات  رس  تسردنت  وت  نم و  **** يادخ لوسر  ياک  سیقلب  تفگ 

رود یتسردنت  یئاپ ز  تسد و  **** روجنر نینچ  ام  دنزرف  تسیچ 

تسینتخاس جالع  یسانش  نوچ  **** تسینتخانش اود  ار  وا  درد 

مامت يوگب  ودب  تیاکح  نیا  **** ماغیپ دروآ  وچ  تلیئربج 

زار دیوجب  ار  ظوفحم  حول  **** زاب ددرگ  وت  ترضح  زا  وچ  ات 

دیامنب زاس  هراچ  نآ  وت  هب  **** دیاش ار  جالع  وک  يا  هراچ 

دوش راودیما  تمالس  هب  **** دوش راگتسر  لفط  نیا  رگم 
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دوب یم  رظتنم  دنچ  یکزور  **** دونشوخ نخس  نادب  نامیلس  دش 

شسوه رد  دوب  هچنآ  تفگ  زاب  **** شسفن مه  تشگ  لیربج  هکنوچ 

دوبک خرچ  راگدرک  زا  هک ؟ زا  **** دورد لیئربج  دروآ  تفر و 

دمآ زیزع  ناهج  ردنا  ود  ناو  **** دمآ زیچ  ود  اود  ار  نیاک  تفگ 

تفگ دیابب  یتسار  ار  ودره  **** تفج دنیشن  وت  شیپ  نوچ  هکنآ 

تساخ دناوت  رب  لفط  نیا  جنر  **** تسار تیاکح  نازک  ناد  نانچنآ 

دومن زاب  لیئربج  هتفگ  **** دوز نامیلس  ار  سیقلب  دناوخ 

نادابآ دش  یم  هناخ  فلخ  زک  **** ناداش نخس  نیزا  سیقلب  تشگ 

تسادخ دهع  هکنانچ  میوگب  ات  **** تسار یهاوخ  هچ  ات  يوگرب  تفگ 

زاب
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دوصقم ار  هدید  وت  لامج  یک  **** دوجو غارچ  نآ  شدیسرپ 

؟ سک هب  دوب  وت  تبغر  نم  هب  زج  **** سوه يور  ناهج ز  ردنا  زگره 

رون همشچ  يرتنشور ز  هکناز  **** رود وت  دب ز  مشچ  سیقلب  تفگ 

تسد يراد  وت  هگیاپ  همه  رب  **** تسه نیاک  تیبوخ  یناوج و  زج 

شف ناوضر  وت  هضور و  وت  مزب  **** شوخ شزاون  شوخ  يور  شوخ  يوخ 

ناهج زرح  تیربمغیپ  رهم  **** ناهن راکشآ و  هلمج  وت  کلم 

وت ینارماک  یهاشداپ و  **** وت یناوج  یبوخ و  همه  اب 

رود مشابن  دب  يانمت  زا  **** روظنم ناوج  یکی  منیبب  نوچ 

زارد دیشک  وا  يوس  اهتسد  **** زار نیا  دینش  نوچ  تسد  یب  لفط 

متسر نارگید  تسد  زا  لگ  نوچ  **** متسد دش  تسرد  امام  تفگ 

هداد یتسار  هب  یتسد  دید  **** هداز يرپ  رد  دید  يرپ  نوچ 

يرنه درخ  نوچ  بوخ و  رنه  نوچ  **** يرپ وید و  ياوشیپ  ياک  تفگ 

ياپ دبای  وت  زا  تسد و  نم  ات ز  **** ياشگب يا  هتکن  لفط  رس  رب 

جنگ هنیزخ و  نینچ  اب  ناهج  زک  **** جنر يرادنرا  مسرپ  نخس  کی 

تسک لام  هب  دوب  انمت  هک  **** تسوه دنز  هر  عبط  رب  چیه 

تسه ار  ام  دوبن  ار  سک  هچناک  **** تسرپ يادخ  ربمغیپ  تفگ 

یهام ات  هام  مراد ز  همه  **** یهاش هنیزخ  لام  کلم و 

مالس هب  نم  دزن  هب  دیآ  هکره  **** مامت خارف و  یتمعن  نینچ  اب 

هارز هفحت  هب  ارم  درآ  هچ  ات  **** هاگن هتفهن  منک  شتسد  يوس 

تساخرب نیمز  زا  داشگب و  ياپ  **** تسار دمآ  هتفگ  هصق  نیاک  لفط 
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میارآ ملاع  وت  يار  درک  **** میاپ دش  هناور  اباب  تفگ 

ياپ زا  جنر  درب و  تسد  زا  تفآ  **** يادخ میرح  رد  وچ  نتفگ  تسار 

میزادنا تسار  دیص  رب  ریت  **** میزاس یتسار  زین  ام  هک  هب 

درس وت  رهم  تسدش  ینعم  هچ  زک  **** درف نانابرهم  يا ز  وگزاب 

يرظن منک  یم  رود  زا  وت  رد  **** يرگج مروخ  یم  هک  متفرگ  نم 

يرهم دب  هب  يا  هدرک  ارچ  وخ  **** يرهچ يرپ  یبوخ و  نیدب  وت 

هب **** بآ همشچ  شیپ  هدنزان  ورس 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 905 

http://www.ghaemiyeh.com


باوج دیدن  یتنسار  زا  رنه 

ام هدومزآ  تلصخ  کی  تسه  **** ام هدوتسان  لسن  رد  تفگ 

درمب داز و  دیسر  نداز  هز  نوچ  **** درپس درم  هب  لد  هک  ره  نانز  زک 

داد دیاش  گرم  هب  هنوگچ  لد  **** داز ام  زا  هک  ینز  ره  نوچ  درم 

دروخ دیاشن  نیبگنا  رد  رهز  **** درک دیاشن  ناج  ماک  رس  رد 

تسرطخ وز  هچنادب  مراپس  هک  **** تسرتزیزع نآ  زا  ناج  نیا  نم  رب 

تسوپ مداشگرب  هبیع  زا  وت  اب  **** تسود ناناج  هن  متسود  ناج  هک  نم 

مشورفب هاوخ  راذگب و  هاوخ  **** مشوپرس داتفوا  ناوخ  نوچ ز 

متفگ نتشیوخ  لاوحا  وت  اب  **** متفهنن ریمض  نوچ  نم  کیل 

ناهن شیوخ  لاح  زین  دنکن  **** ناهج رایرهش  هک  مراد  مشچ 

لاس همه  دنک  ارچ  يریس  دوز  **** لامج باتفآ  نازینک  زک 

یهام رس  هب  یسک  اب  دربن  **** یهاوخلد چیه  هب  لد  دهدن 

دزادنیب رس  عمش  نوچ  زاب  **** دزاونب غارچ  نوچ  ار  هکره 

زاب يراوخ  هب  نیمز  رد  دنکفب  **** زان تمعن و  هب  کلف  رب  دشک  رب 

یسفن دزن  رب  رهم  زا  نم  اب  **** یسک هکنآ  يارب  زا  تفگ  هاش 

دندوب دب  دندمآ و  شیپ  کین  **** دندوب دوخ  راک  دنب  رد  همه 

دندرک اهر  يرگ  تمدخ  جنر  **** دندرک انشآ  تحار  اب  وچ  لد 

تسیمکش ره  توق  هن  هدیم  نان  **** تسیمدق دوخ  ردق  هب  ار  یسک  ره 

گنت دیاین  شروخ  زا  شایساک  **** گنس نوچ  نینهآ  دیاب  یمکش 

دنیب ورف  دوخ  هب  مه  ودب  مه  **** دنیب ور  هداشگ  درم  وچ  نز 
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تسهار اجک  ره  داب  شدرب  **** تسهاک نز  شابم  نمیا  نز  رب 

رس درآ  رد  يوج  اب  يوج  هب  **** رز يوزارت  نوچ  دید  رز  وچ  نز 

رد دشاب  هتخپن  لعل و  هتخپ  **** رپ ددرگ  هناد  ران  زک  ران 

تسهیسور هتخپ  زبسرس و  ماخ  **** تسهنگ یب  لفط  روگنا و  وچ  نز 

دنماخ ناش  هتخپ  هتخپ  ناشماخ  **** دنمان ودک  هدک  رد  ناگدام 

دوب يورهام  تفای  هم  وچ  بش  **** دوب يوش  لامج  نز  تمصع 

سب مدیدن و  نتسارآ  دوخ  زج  **** سک رد  نم  ناگدنتسرپ  زا 

رد
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شیب يدومن  نامز  ات  نامز  هک  **** شیوخ تمدخ  طرش  هب  مدید  وت 

مماراین دز  مشچ  کی  وت  یب  **** مماک یب  وت  زا  هچرگ  مرجال 

تفرگن رد  چیه  راک و  رب  درک  **** تفگش ياه  هتکن  دنچ  نیا  زا  هاش 

تفرن هناشن  همشچ  رب  ریت  **** تفرن هناهب  رس  زا  مشچ  خوش 

یگنس هویرگ  نآ  دیرب  یم  **** یگنتلد راب  ریز  نانچمه 

باتش راگزور  يروبص و  وا  **** بآ ربارب  یگنشت  اب  درک 

شنوریب يارس  زا  دوب  هدرک  **** شنویامه تب  ناک  نزریپ 

هار دباین  وزرآ  نادب  هک  **** هاش يروبص  زا  تفای  یهگآ 

ینتمهت هداتفوا  ینت  زا  **** ینز هدیسر  ون  هدرک  شزجاع 

يرپ هب  مروآرب  ناوید  صقر  **** يرگ هراچ  هب  رگا  تستقو  تفگ 

منک بارخ  ار  هام  هعلق  **** منک باتفآ  دهم  رد  هنخر 

ینزریپ نامک  رب  دسرن  **** ینز ریت  چیه  مخز  رگد  ات 

تسار دیاب  هک  نوسف  نآ  درک  تفر و  **** تساوخ تولخ  هنارگنوسفا  هش  اب 

زومآریپ نوسف  هش  رب  دناوخ  **** زورفا ناهج  نآ  تافاکم  رد 

مار ددرگ  دوز  وت  نیز  ریز  **** ماخ هرک  هک  تدیاب  رگا  تفگ 

راحب قفر  هب  نک و  نیز  وا  شیپ  **** راب هس  ود  ار  هدرک  مار  هرک 

دننک ماگل  نینچ  ار  نانسوت  **** دننک مار  هرک  هک  یناضیار 

دمآ تسرد  شبلاق  نیا  تشخ  **** دمآ تسچ  بیرف  نیا  ار  هاش 

یبجعلاوب ینک و  يزاب  هرهم  **** یبل شون  دیرخ  انعر  خوش و 

هداز مس  مرن  لصا  زا  دوخ  وا  **** هداد شتضایر  رورپ  هدرب 
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يزاب ره  هب  يدز  قلعم  دص  **** يزاسمد یکباچ و  زا  هشاب 

تخاب یم  يا  هتفرگ  فلکت  هب  **** تخاس رد  یفلکت  وا  اب  هاش 

تسد يدیشک  نیدب  تجاح  تقو  **** تسش يدنکف  نآ  رد  يزاب  تقو 

تفس اجنیا  رهوگ  اجنآ و  رگج  **** تفخ نیا  اب  دومن و  نآ  اب  زان 

نتفس رد  هب  ار  هتفسان  رد  **** نتفخ نآ  کشرز  دمآ  تبغر 

هام خر  رب  تسشن  تریغ  درگ  **** هاش هداد  کشر  هار  زا  هچرگ 

تشگن دوب  هچنآ  زا  يوم  رس  کی  **** تشذگن یگدنب  مسر  هر و  زا 

تسنزریپ رونت  نافوط  لصا  **** تسنف هچ  نیا  هک  شدمآ  نامگ  رد 

هشیپ ینکاس 
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دوس درادن  یقشاع  رد  ربص  **** دومن ربص  درک و 

رهم رس  زا  هش  اب  تفای  یتصرف  **** رهچ نویامه  نآ  تولخ  یبش  ات 

داد هب  نید و  هب  تکلمم  رواد  **** داهن هتشرف  ورسخیاک  تفگ 

رذگم یتسار  هار  زا  نماب  **** رظن تسار  يوگتسار و  يدش  نوچ 

ماش رخآ  دشاب  حبص  شلوا  **** ماک دیاشگ  ناک  زور  ره  هچرگ 

دابم لاصو  بش  زج  وت  بش  **** دابم لاوز  ارت  زور  هک  وت 

شورف هکرس  ماش  وچ  یتشگ  هچ  زا  **** شون لوا  يداد  وچ  مراو  حبص 

ریش مد  رد  میتخادنا  هچ  هب  **** ریس یتشگ  هدروخن  نم  زا  مریگ 

مرظن ربارب  یئاهدژا  **** مربن ناج  هصغ  ات ز  یتشاد 

يراب دوخ  غیت  هب  مه  یشک  رگ  **** يرام دروخ  رد  هچ  ار  منتشک 

تدومرف هک  ییزاب  نینچ  نیو  **** تدوب نومنهر  هک  هر  نینچ  هب 

ما هدش  رپ  زیت  هک  مرپن  ات  **** ما هدش  ربخ  یب  هک  هد  مربخ 

دنب یئاشگ  رگا  لفق  نیزا  هک  **** دنگوس وت  ناج  هب  ادخ و  هب 

مزاس رد  هاش  داتفا  هب  اب  **** مزادنیب رهگ  جنگ  لفق 

شدنگوس دامتعا  دید  هک  نوچ  **** شدنبرد دوب  هک  اجنآ  زا  هاش 

تفگ همه  ینتفگن  ینتفگ و  **** تفهنن نابرهم  هام  نآ  زا  لاح 

ارم تخوس  دنکفرد و  یشتآ  **** ارم تخورف  رب  وت  يوزراک 

یئاناوت دش  رود  منت  زو  **** یئابیکش زا  مدرد  دش  تخس 

تخاونب اود  زا  مراو  نزریپ  **** تخانشب اود  نزریپ  نامه  ات 

دوس روزم  نآ  هدروخان  تشاد  **** دومرف يروزم  مغورد  هب 
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وت یمرن  يارب  دب  ییتخس  **** وت یمرگ  هب  نتخیگنا  شتآ 

مرن نهآ  ددرگن  شتآ  هب  زج  **** مرگ شتآ  هب  زج  بآ  دوشن 

تسنم ياود  نیرتهب  وت  درد  **** تسنم يار  وت  اب  هک  اجنآ  هن ز  رگ 

نکفادود هنایم  رد  نزریپ  **** نم لد  رد  دوب  وت  زا  شتآ 

تساخرب نایم  زا  نکفادود  دود  **** تسار نم  اب  راو  عمش  يدش  نوچ 

دای دیآ  مزوجعلادرب  یک ز  **** داش دش  لمح  زا  نم  باتفاک 

زان هب  دینش  نینزان  نآ  تفگ و  **** زاون عبط  ناتساد  نیزا  دنچ 

نسوس ورس  هب  شداد  هار  **** يوخ نسوت  كرت  دید  نانچ  نوچ 
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يوب

تسم لبلب  تشگ  تفکشب و  هچنغ  **** تسشن هچنغ  ریرس  رب  یلبلب 

یناشفا رکش  درک  سگم  یب  **** یناوخ رکش  رپ  دید  ییطوط 

دنکفا ریش  نایم  رد  یبطر  **** دنکفا ریگبآ  رد  ار  ییهام 

شبطر تلاوح  نیریش  درک  **** شبجع ییبرچ  نیریش و  دوب 

داشگ دنق  جرد  نیرز ز  لفق  **** داشگ دنرپار  شقن  نآ  وچ  هش 

درز نیرز  ياه  بیز  زا  شدرک  **** دروخرد رز  هب  يا  هنیجنگ  دید 

تسوزا ینارفعز  ياولح  قوذ  **** تسوزا ینامداش  هکنآ  تسیدرز 

تسدروخ نارفعز  هکناز  نیب  هدنخ  **** تسدرز نارفعز  هک  ینیب  هچ  نآ 

تفای يدرز  هب  اهب  یسوم  واگ  **** تفات يدرز  باقن  زا  عمش  رون 

تسببس نیزا  زیزع  رفصا  نیط  **** تسبرط هیام  تسدرز  هک  رز 

ماک هب  تفخ  تفرگ و  شرانک  رد  **** مامت دینش  ناتساد  نیا  وچ  هش 

موس میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  زبس و  دبنگ  رد  هبنشود  زور  مارهب  نتسشن  شخب 28 - 

هام هب  دیشکرب  زبسرس  رتچ  **** هاش دمآ  هبنشود  زور  هکنوچ 

غاب هتشرف  نوچ  زبس  رد  زبس  **** غارچ زبس  وچ  هتخورفارب  دش 

درپسب یمرخ  يداش و  هب  لد  **** درب دبنگ  زبس  يوس  ار  تخر 

راهب گرب  دناشف  مجنا  غاب  **** راودرمز هزبس  نیرب  نوچ 

گنت دیاشگ  رکش  زا  ات  تساوخ  **** گنرآ زبس  ورس  دنمدرخ  ناز 

زار هدرپ  داشگ  نامیلس  رب  **** زامن دوب  هدرب  هک  هگنآ  يرپ 

داب وت  ناج  يادف  اهناج  همه  **** داش وت  ناج  هب  ام  ناجیاک  تفگ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 912 

http://www.ghaemiyeh.com


تهاگرد ناتسآ  تخت  جات و  **** تهاگرخ تستلود  هناخ 

تست رد  زا  یهاگیاپ  ار  تخب  **** تست رس  زا  يدنلبرس  ار  جات 

جاتحم تهگرد  هب  ملاع  همه  **** جات ار  تکلمم  دقع  ترهوگ 

دنق همشچ  قیقع  زا  داشگرب  **** دنلب ریرس  رب  تفگ  اعد  نوچ 

موم رد  نیبگنا  وچ  لدشوخ  بوخ و  **** مور هب  دوب  زیزع  یصخش  تفگ 

رس رب  يوکین  هلمج  نآ  تشاد  **** رنه یمدآ ز  رد  دیاب  هچره 

يدنویپ كاپ  هب  شلیم  دوب  **** يدنمدرخ یبوخ و  نانچ  اب 

شدندناوخ راگزیهرپ  رشب  **** شدندناشن رظن  رد  نامدرم 

زارف بیشن و  زا  یلاخ  یهر  رد  **** زان رس  زا  يزور  دیمارخ  یم 

درک يزای  تسد  لقع  اب  هنتف  **** درک يزاتکرت  قشع  شهر  رب 

مامت هام  هایس  ربا  رد  نوچ  **** ماخ هفافل  رد  دید  يرکیپ 

تشذگ یم  رشب  زا  غراف 
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هام عقرب  دوبر  هگان  داب  **** هار هب 

دمآ نورب  هیس  ربا  زا  هام  **** دمآ نومنهر  داب  ار  هنتف 

شیاجرب تخود  همخز  کی  ریت  **** شیاپ دش  تسس  دید  ناک  رشب 

تسکش هبوت  رازهدص  نانچنآ  **** تسم همشرک  زک  دید  یتروص 

ورذت نوخ  هب  یلو  یئور  هتسش  **** ورس تماق  هب  یلو  لگ  ینمرخ 

شیب قشاع  رازه  باوخ  هتسب  **** شیوخ يراک  رحس  هب  شزمغ  باوخ 

دشاب رکش  زا  رپ  لگ  نآ  گرب  **** دشاب رت  هک  یلگ  گرب  وچ  بل 

دوب هتفهن  وا  باوخ  رد  هنتف  **** دوب هتفخ  هک  یسگرن  نوچ  مشچ 

باقع رپ  ریز  هب  لصاوح  نوچ  **** بات هب  فلز  ریز  هب  شیور  سکع 

رت ناملسمان  لاخ  زا  یمشچ  **** رت ناشفا  ربنع  فلز  زا  یلاخ 

بیکش ياج  دوبن  ار  لد  چیه  **** بیرف هدید  لاخ  فلز و  نانچ  اب 

يزاگ درگ  رب  هک  یلفط  نوچ ز  **** يزاوآ دوخ  یب  رشب  زا  دمآ 

زارف دیشک  مهب  عقرب  دنب  **** زاوآ نآ  زا  مارخ  اهنت  هام 

شیوخ ندرگ  هب  نانچ  ینوخ  هدرک  **** شیپ هب  تفرگرب  لیجعت  یپ 

بارخ هناخ  دید و  هتفر  رب  هناخ  **** باوخ هدید ز  درک  زاب  نوچ  رشب 

تساجک بیکش  موش  ابیکش  رو  **** تساور هن  مور  شیپ  رب  رگا  تفگ 

تسیئاوسر تشذگرد  نیز  هچره  **** تسیئابیکش مه  ماک  هراچ 

درک مهاوخن  مغ  رخآ ز  مدرم  **** دربب هار  ارم ز  رگ  یتوهش 

دشاب نیا  يراگزیهرپ  طرش  **** دشاب نید  ناشن  توهش  كرت 

يور مرآ  سدقملا  نیب  يوس  **** يوک نیز  مرب  نورب  لمحم  هک  هب 
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دنادرگ لهس  راک  نیا  نم  رب  **** دناد رش  ریخ و  هک  یئادخ  ات 

تخات سدقم  هگترایز  هب  **** تخاسب هار  گرب  اجنآ و  زا  تفر 

میلست وا  مکح  هب  ار  دوخ  درک  **** میب تخیرگ ز  دوخ  دنوادخ  رد 

هار دشابن  ار  هنتف  ودب  هک  **** هاگن وید  شدراد ز  نانچ  ات 

كاپ هناخ  میرح  زا  تشگزاب  **** كاخ رس  نارب  دز  هدجس  یسب  نوچ 

شهاوخدب عبط  هب  یهاوخ  کین  **** شهار نارد  يا  هرفسمه  دوب 

تفرگ هتکن  رازه  یثیدح  رب  **** تفگش هتکن  راک  هب  يریگ  هتکن 

دب کین و  وچ  وا  اب  رشب 
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یتفشآرب يا  هتکن  رهب  وا  **** یتفگ

دیاشگن فازگ  رب  نابز  سک  **** دیاش نانچ  نآ  دیاب  نینچ  نیاک 

یشومارف يوراد  دب  هداد  **** یشوماخ ار ز  هدنیوگ  رشب 

مناوخ دوخ  مان  هب  تنیزا  سپ  **** مناد ات  تسیچ  وت  مان  تفگ 

یهن مان  هچ  دوخ  وت  ات  دش  رشب  **** یهر مان  تفگ  داد و  شخساپ 

نایملاع ماما  اخیلم  نم  **** نایمدآ گنن  وت  يرشب  تفگ 

تسیمدآ يار  لقع و  رد  هچنآو  **** تسیمز رد  نامسآ و  رد  هچره 

مارح لالح و  زا  مراد  یهگاو  **** مامت شیوخ  لقع  هب  مناد  همه 

نف هدزاود  رد  هدوب  ینف  کی  **** نت هدزاود  زا  رتهب  منت  کی 

دوبک خرچ  ریز  دنتسه  هچره  **** دور هشیب و  تشد و  ایرد و  هوک و 

تسر هچ  نآ ز  تفای و  هچ  زا  دوجو  نیک  **** تسرد هب  متخانش  کیره  لصا 

وا رب  تسد  هدیسران  مهگآ  **** وا رد  تسه  هچنآ  زین و  کلف  زا 

يرظن رتزیت  هب  ارنآ  مناد  **** يرطخ دتفواک  فارطا  ره  رد 

لاس هجنپ  هب  شمناد  نآ  زا  شیپ  **** لاوز هب  ییهاشداپ  دسر  رگ 

یشیپ مهد  ربخ  یلاس  هب  نم  **** یشیب مک  هناد  هب  دیآرد  رو 

منادرگب نت  بت ز  تفاک  **** مناد نانچ  ار  هروراق  ضبن و 

لعل رهوگ  هب  منک  ار  ابرهک  **** لعن مرآ  شتآ  رد  نوسفا  هب  نوچ 

ددرگ رز  هب  نم  تسد  رد  كاخ  **** ددرگ رهگ  نم  ریسکا  زا  گنس 

نسر هسیپ  منک ز  هسیپ  رام  **** نهد ممدرب ز  وچ  يرحس  داب 

ياشگ مسلط  ار  جنگ  نآ  منم  **** يادخ دیرفاک  جنگ  ره  ناک 
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نیزا مه  مهد  یهگآ  نآ  زا  مه  **** نیمز نامسآ و  زا  دنسرپ  هچره 

يداتسا نم  زا  رتاناد  لحف و  **** يدابآ شناد  چیه  رد  تسین 

دنچ یفازگ  نآ  زا  رشب  دش  هریخ  **** دنچ یفال  درمشرب  نیزا  نوچ 

هاگن درک  ربا  رد  اخیلم  نوچ  **** هایس دیمدرب  هوک  زا  يربا 

ریش وچ  گنر  دیپس  رگید  رباو  **** ریق وچ  تسارچ  هیس  يرباک  تفگ 

یناد دوخ  وت  دنک  رپ  نینچ  نیا  **** ینادزی مکح  هک  اتفگ  رشب 

نیا رذگب  نیزا  تفگ 
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دوب هناشن  رب  هک  دیاب  ریت  **** دوب هناهب 

تسقفتم لقع  هتکن  نینچ  رب  **** تسقرتحم ناخد  هریت  ربا 

تسماخ یتبوطر  شجازم  رد  **** تسماف رد  نوگریش و  وک  رباو 

تفگ هچ  لوضفلاوب  هک  رگنب  زاب  **** تفهن ياهداب  يداب ز  تسج 

تسیز دیابن  رخ  واگ و  نوچ  هریخ  **** تسیچ نابنجداب  هک  وگرب  تفگ 

تسار ددرگن  وا  مکح  یب  چیه  **** تسادخ ياضق  زا  مهنیا  رشب  تفگ 

نانز ریپ  ثیدح  یئوگ  دنچ  **** نانع رآ  تمکح  تسد  رد  تفگ 

نیمز راخ  هب  شدنابنجب  هک  **** نیقی هب  دوب  اوه  زا  داب  لصا 

هوکش هب  دوب  ارچ  اهرگد  زا  **** هوک نیا  تفگ  دنلب و  یهوک  دید 

دنلب تسیرگید  تسپ و  یکی  هک  **** دنویپ نیا  تسیدزیا  رشب  تفگ 

يدنب ملق  رب  دنچ  ات  شقن  **** يدنکفا تجح  مزاب ز  تفگ 

درآ كاغم  رد  لیس  ار  هوک  **** درآ كانلوه  لیس  نوچ  ربا 

لیس هگرذگ  زا  دشاب  رترود  **** لیم دراد  جوا  رب  شغیت  هکناو 

شوکم راگدرک  مکح  اب  تفگ  **** شوه رس  زا  دز  وا  رب  یگناب  رشب 

مرتشیب وت  زا  یملع  همه  رد  **** مربخ یب  راک  رس  زک  هن  نم 

تفر دیابن  دوخ  رادنپب  هر  **** تفگ دیاشن  دوخ  هب  تلع  کیل 

میناوخ یم  هدرپ  نوریب  شقن  **** میناد یمن  هر  هدرپ  رد  هک  ام 

تسین يدامتعا  ندناوخ  طلغ  رب  **** تسین يداهتجا  ندنار  طلغ  یپ 

دنزاب طلغ  ناگدناوخ  طلغ  اب  **** دنزادنارب نوچ  هدرپ  نیا  مسرت 

خاتسگ یسکره  تسد  دوشن  **** خاش یلاع  تخرد  نیا  اب  هک  هب 
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دنام یلوضفلاوب  وید  نارد  مه  **** دناوخ يو  رب  رشب  هک  تمیزع  نیا 

مک وم  کی  درکن  یلوضفناو  **** مهب دندش  یم  دنچ  یکزور 

یباوخ یب  هتفات ز  ناشزغم  **** یبآ یب  مرگ و  نابایب  رد 

شوج هب  نیمز  نآ  زا  دندیسر  ات  **** شورخ ریفن و  اب  دندیود  یم 

خارف دنلب و  هزیکاپ و  زبس و  **** خاش یلاع  ربطس و  یتخرد  هب 

ریذپ طاشن  شندید  زا  هدید  **** ریرح زبس  وچ  وا  ریز  رد  هزبس 

ورد لالز  شوخ و  قحلا  یبآ  **** ورد لافس  یمخ  هدینکآ 

لافس نایم  رت  ناحیر  وچمه  **** لالز بآ  لوضف  نآ  دید  هک  نوچ 

ياک رشب  اب  تفگ 
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قیرط هچ  زا  هک  وگب  مسرپ  زاب  **** قیفر هتسجخ 

ناهن كاخ  ریز  تسه  بل  هب  ات  **** ناهد هداشگ  مخ  نیلافس  نیا 

تسارحص وا  درگ  هن  هیاپ  هوک  **** تساجک هب  ات  هک  وگب  مخ  نیا  بآو 

یسب دنا  هدرک  هک  دشاب  هدرک  **** یسک دزم  يارب  زا  رشب  تفگ 

میب دنا ز  هدینکآ  نیمز  رد  **** مین ود  هب  يا  همدص  هب  ددرگن  ات 

تسطلغ يا  هتفگ  یئوگ و  هچره  **** تسطمن نیز  وت  خساپ  ات  تفگ 

یسفن ره  شود  هب  یبآ  دشک  **** یسک رهب  یسک ز  يرآ  يرآ 

بآ یباین  ورد  دص  رد  دص  **** بات فت و  زا  هک  ییداو  رد  هصاخ 

تسناراک دیص  دایص و  ياج  **** تسنارایماد هاگنطو  نیا 

دنا هتخاس  دیص  ماد  یپ  زا  **** دنا هتخاشن  رد  هک  مخ  نیا  بآ 

روش همعط  دنروخ  نابایب  رد  **** روگ وهآ و  نزوگ و  مرغ و  وچ  ات 

دننک باتش  روخبآ  نیا  يوس  **** دننک بآ  دصق  دندرگ و  هنشت 

دوب هتسشن  نیمک  رد  نامک  اب  **** دوب هتسب  هار  دایص  درم 

بابک هدروخ  مخز  دیص  زا  دنک  **** بآ ندروخ  هب  ار  دیص  دنزب 

هز دیوگ  وت  رب  هدنشوین  ات  **** هرگ ياشگ  نینچ  ار  اهدنب 

ناهن تسیا  هدیقع  ار  یسکره  **** ناهج يوگ  هتفهن  يا  تفگ  رشب 

میراد نانچنآ  نظ  سک  همه  هب  **** میراد ناهن  رد  هچنآز  وت  نم و 

یشیدنادب دنک  دب  تبقاع  **** یشیپ تمتفگ  شیدنیم  دب 

دنداد رد  بآ  دندروخب و  نان  **** دنداشگب هرفس  بآ  نارب  نوچ 

درس یفاص و  راوگشوخ و  نشور و  **** دروخ رد  ناگنشت  هب  قحلا  یبآ 
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زیخرب نیشن  كرت  وسنآ  زا  هک  **** زیت اخیلم  دز  رشب  رب  گناب 

موش رابغ  یب  مادنا و  میوش  **** موش راوگشوخ  بآ  نیا  رد  ات 

ياپ ات  رس  هتسشن  نم  رب  كرچ  **** ياسرف نت  روش  ياهقرع  زا 

میوپ هر  يوس  هزیکاپ  كاپ و  **** میوش ورف  نت  ار ز  نت  كرچ 

منک هراچ  دنزگ  زا  ار  دیص  **** منک هراپ  گنس  هب  مخ  نیا  هگناو 

زیمآ گنر  شابم  مخ  نینچ  رد  **** زیخرب لد  میلس  يا  تفگ  رشب 

رد ارچ  ار  نت  كرچ  **** يزیگنا لد  اب  هدروخ  وا  بآ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 921 

http://www.ghaemiyeh.com


يزیر وا 

دزادنین نهد  بآ  يو  رد  **** دزاونب هک  دروخ  یبآ  هکره 

ندولآ درد  هب  ار  ییفاص  **** ندوس هنیآ  رب  ناوتن  هکرس 

دسر بآ  هب  وا  نیشون  بآز  **** دسر بات  هب  نوچ  هنشت  رگد  ات 

دیدپ درک  شیوخ  تشز  رهوگ  **** دینشن وا  تفگ  يأر  دب  درم 

تسج مخ  رد  درک و  درگ  نتشیوخ  **** تسب مه  رب  هلمج  دنک و  رب  هماج 

دوب یهار  زارد  هچ  نب  ات  **** دوب یهاچ  هک  مخ  هن  دش  نورد  نوچ 

دشن راگتسر  دنک و  یسب  ناج  **** دشن راک  هب  یکریز  لجا  اب 

داتفا بآ  رد  دش  هقرغ  تبقاع  **** داتفا بات  هب  شنت  ندروخ  بآ  ز 

بآرپ هدید  هدرک  بآ  یپ  زا  **** بات هدز  لد  هتسشن  وسنآ  زا  رشب 

مارح شیوخ  مالس  نم  رب  درک  **** ماخ هداز  مارح  نیا  زاب  تفگ 

لالز بآ  هب  یگدولآ  درآ  **** لاصخ هنومن  نگرچ  نیا  مسرت 

گنس دراد  لافس  رد  یهگناو  **** گنرد هب  دنک  وا  كرچ  ار  بآ 

دیآ نادرخب  ناکاپ و  هن ز  **** دیآ نادب  زا  یشیدنادب  نیا 

دابم قیرغ  زج  هلفس  نینچ  نیا  **** دابم قیفر  نینچ  ار  سکچیه 

یسب تشذگ  نیرب  دمان  درم  **** یسفن دز  يوگتفگ  نیرد  نوچ 

قیرغ تشگ  هجاوخ  هک  هن  یهگاو  **** قیفر يوجتسج  هب  دش  مخ  يوس 

مخ رس  رب  هداهن  مخ  نوچ  رس  **** مگ هدش  وا  ناج  دید  يا  هقرغ 

دوبر تخرد  نآ  خاش  زا  یبوچ  **** دوب دیاش  هچ  نیاک  دنام  رد  هفرط 

شیوخ نخان  گنچ و  هب  شدرک  هداس  **** شیب مک و  يا  هزین  يالاب  هب  مه 
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یئامیپ بآ  هب  مخ  نآ  رد  دز  **** یئایرد نارگ  تحاسم  نوچ 

فرگش هدیروآ  رب  رجآ  هب  رس  **** فرژ یهاچ  دید  هک  نک  اهر  مخ 

وا روانش  دوش  مک  هدد  ات  **** وا رس  رب  هداهن  مخ  همین 

بآ هچ  زا  شدرب  كاخ  هچ  رد  **** باتش هب  ار  قیرغ  نآ  دیشکرب 

گنت لد  اب  تسشن  شنیرس  رب  **** گنس هب  كاخ و  هب  شتشابنا  رد  نوچ 

وک تیاشگ  هرگ  شفرد  ناو  **** وک تیارو  يزبرگ  ناک  تفگ 

تیوعد همهناو 
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يرپ یمدآ و  وید و  دد و  اب  **** يرگ هراچ  هب 

دنمک هب  مروآ  رد  رس  ار  بیغ  **** دنلب خرچ  تفه  یتفگ ز  هکناو 

نز هن  درم و  هن  يا  يدرم  همهناو  **** نف هدزاود  يوعد  نآ  دش  وک 

یشیدنا کباچ  هب  ار  اهراک  **** یشیپ مرگنب  هک  ندومن  ناو 

شیوخ ینیب  رود  هب  يدیدن  نوچ  **** شیپ هب  هداشگ  رس  هاگنآ  یهاچ 

یباب ره  دش ز  هتفگ  اهلصف  **** یبآ نانچنآ  رب  ار  ام  هکناو 

تشاد يراک  لصاک  میتفگن  نآ  **** تشاد يرامش  مه  هب  رگ  ام  لصف 

میدنگآ دوخ  مخ  ردنا  شتآ  **** میدنکفا مخ  نآ  بآ  رد  هچره 

دوب نوریب  وت  نم و  باسح  زا  **** دوب نوگرگد  هگراک  نآ  شقن 

تسداتفین سک  هتشر  رس  رب  **** تسداد هرگ  ار  هتشر  کلف  ات 

میتفگ طلغ  هشیدنا  ودره ز  **** میتفگ طمن  نآ  ردنا  هچره  هچرگ 

متسه نم  يا و  هن  رکاش  وت  هک  **** متسر نم  يا و  هقرغ  نادب  وت 

يدنامرد ماد  هب  میاهب  نوچ  **** يدناوخ شمیاهب  ماد  هک  وت 

مدرب ناج  دوب و  کین  نم  کین  **** مدرب نامگ  ودب  یکین  هب  نم 

تسار پچ و  زا  تسج  زاب  وا  تخر  **** تساخرب نیمز  زا  تفگ و  نخس  نیا 

شبصق همامع  يرصم  قد  **** شبلس کی  هب  کی  تشادرب  تفر و 

داتفا ریز  هب  نایم  ناز  يا  هسیک  **** داشگزاب درون  زا  رهم  هکنوچ 

تسخن دوب  هک  اه  هکس  نهک  ناز  **** تسرد رازه  ورد  يرصم  رز 

تشاذگب دوخ  رهم  هب  رس  نانچمه  **** تشادرب وزا  رهم  داهنب و  رهم 

وا همامع  تنیز و  رز و  اب  **** وا هماج  هک  دوب  نآ  طرش  تفگ 
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مراپسب تسوا  لهاک  یسک  هب  **** مرادهگن مدنب و  رد  هلمج 

تسارس لها  هکنآ  هب  مناسرب  **** تساجک هب  وا  يارس  مسرپ  زاب 

وا تناما  رد  ردغ  منکن  **** وا تناعتسا  دمان  نمز  نوچ 

تسدروخ وا  هک  مروخ  اهنآ  زا  مه  **** تسدرک وا  هک  منک  اه  نآ  نم  رگ 

تسد هب  تفرگ  دش  هتسب  رد  هکنوچ  **** تسب رد  ار  درون  نآ  نانچمه 

زا دمآ  رهش  يوس  **** تشون هار  تفرگ و  رد  يورهر 
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تشد هنارک 

رهب ار  دوخ  دروخ  باوخ و  داد ز  **** رهش هب  زور  ود  کی  دوسآرد  نوچ 

دوب دیاش  هک  نیا  دنوادخ  هک  **** دومنب یسک  ره  هب  همامع  نآ 

تخات دیابب  تهر  یتخل  تفگ  **** تخانشب ار  همامع  يدرم  داز 

هناهاش دنلب و  یخاک  تسه  **** هناخ نیمدنچ  يوک  نالف  رد 

تسوا هناخ  هناخ  هک  وش  نامگ  یب  **** تسوا هناتسآ  رد  ناک  نزب  رد 

ربخ تفای  هک  دش  هناخ  نآ  يوس  **** رز همامع و  هماج و  اب  رشب 

دنلب قاور  رد  نآ  درک  زاب  **** دنبلد یبل  رکش  دمآ  دز  رد 

يار دشاب  هکنانچ  مرآ  رب  ات  **** يامنب یتجاح  يراک و  تفگ 

مراپسب هک  وک  هناخ  يوناب  **** مراد یتعاضب  اتفگ  رشب 

تسار میوگب  نخس  میآرد  ات  **** تساور هناخ  هب  ندمآ  نورد  رگ 

گنر هچ  دید و  ویر  وچ  هنامز  زا  **** گنهرف نامسآ  ياخیلم  هک 

ياج شدرک  طاسب  رانک  رب  **** يارس نورب  زا  شدرب  نورد  نز 

باوص تسه  هک  نخس  وگرب  تفگ  **** باقن ریز  درک  يور  نتشیوخ 

مادنا میس  يورهام  اب  تفگ  **** مامت دوب  هک  يا  هصق  ره  رشب 

وا ندینش  نخس  اهرنه  رد  **** وا ندیسر  یتبحص  مه  هب  نآ 

ناتسد ره  هب  نتخیگنا  يوعد  **** ناتسم دب  وچ  شتفشآرب  ناو 

ندولآ یتشز  هب  ار  ییبوخ  **** ندوب نامگدب  زیچ  ره  هب  ناو 

ندنکفا هچ  نارد  ار  نتشیوخ  **** ندنک نارگید  رهب  زا  هچ  ناو 

شنهد رد  بآ  ندنام  تبقاع  **** شنز جوم  طیحم  نوچ  ندش  ناو 
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همه دینش  افو  یب  ناز  هچنآو  **** همه دید  هچره  تفگ  ورف  نوچ 

داب وت  ياج  هناخ  كاخ  وا  ياج  **** داب وت  ياقب  دش  هقرغ  واک  تفگ 

كاخ هناخ  جنگ  هب  مدرپس  رد  **** كاپ شدوب  هتسش  باک  يا  هفیج 

متسد رد  هتفرگ  کنیا  کنیاو  **** متسب رد  دوب  هچره  وا  تخر 

شیوخ يراک  تسرد  نشور  درک  **** شیپ یلاح  داهن  رز  هماج و 

فرح هب  فرح  دناوخ  زاب  قرو  نآ  **** فرگش نادراک و  دوب  ینز  نز 

تشذگ بآز  تخیر و  مشچ  زا  یبآ  **** تشگ ناشیرپ  نخس  ناز  یتعاس 

ناگدنب يدرم ز  کین  **** يار نویمه  ياک  داد  شخساپ 
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يادخ

تیگداشگ ور  یفیطل و  رب  **** تیگداز لالح  رب  نیرفآ 

يدرک ناسک  یب  قح  رد  وت  هک  **** يدرمناوج نیا  زگره  دنک  هک 

یسگم زا  ینیبگنا  دربب  **** یسک هک  دوب  نآ  هن  يدرم  کین 

شرانید بیرف  دران  هنخر  **** شراک رد  هک  دور  نآ  درم  کین 

درب دمآ  قیال  هک  یئاج  هب  ناج  **** درپس كاخ  هب  نت  اخیلم و  دش 

دوب نادنچ  رازه  یتفگ  تسار  **** دوب نادنسپ  دب  یتفگ ز  هچنآ 

يرازآ مدرم  یئافو و  یب  **** يراگمتس همه  شراک  دوب 

دروخرد دوب  نینچ  ینانچ  رب  **** درم نز و  رب  روج  رایسب  درک 

تشنک ياهدژا  گنرین و  رام  **** تشرس هنیک  دوهج  تدیقع  هب 

وزا مجنسن  رب  چیه  يدب  زج  **** وزا مجنرب  نم  هک  دش  اهلاس 

هتفگ اهغورد  رب  نم  هب  وا  **** هتفخ وا  مرن  نیلاب  هب  نم 

غیت نم  رب  قرب  وچ  هدیشک  وا  **** غیم وچ  هدنکف  رپس  شداب  نم ز 

نم رد  زا  تنحم  ياغوغ  تفر  **** نم رس  زا  شدرک  عفد  ادخ  نوچ 

تفگ دیاشن  دب  هدرم  سپ  زا  **** تفهن يور  دوب  کین  را  دب  رگ 

دش نوگرگد  ام  دنویپ  لاح  **** دش نوریب  هنایم  زا  وا  ياپ 

ینم رایتخا  یئوشانز  هب  **** ینم راک  درم  هک  اجنآ  زا  وت 

لالح تفج  هب  دسر  یک  نیزا  هب  **** لامج رتس و  تسه و  کلم  هیام و 

دوز روآ  مهارف  ار  ام  راک  **** دومرف ادخ  نآ  هک  یحاکن  هب 

مدید ارت  يدرمناوج  هک  **** مدیدنسپ ارت  یتفج  هب  نم 
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يراتسرپ يوعد  منک  ات  **** يراد یتدارا  رگ  نم  هب  وت 

تسنیا لامج  یسب  مراد  لام  **** تسنیا لاح  بسح  هتفگ  دش  هصق 

تشادرب رت  قیقع  زا  کشخ  رهم  **** تشادرب رمق  زا  عقرب  یهگناو 

دید شلاخ  رحس  مشچ و  هنتف  **** دید شلامج  یبوخ و  نوچ  رشب 

زورفا ناهج  نانچ  شدوب  هدید  **** زور لواک  دوب  هرهچ  يرپ  نآ 

شوگ هب  هقلح  رای  شوگ  رد  هقلح  **** شوه زا  تفر  هکنانچ  دز  يا  هرعن 

تفایرد وا  ناج  درک و  شوخ  يوب  **** تفاتشب بل  شون  دید  نانچ  نوچ 

مرش بات  زا  شرس  **** دش هتفای  شوه  وچ  هتفر  شوه 
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دش هتفات 

يربن نامگ  یگناوید  هب  ات  **** يرپ قشع  متفیش ز  رگا  تفگ 

هداز يرپ  يا  مدید  يرپ  نم  **** هداتفا هدید  وید  دوب  رگ 

تسزوس نیا  نم  رد  هک  دشاب  رید  **** تسزورما رهم  هن  ینیب  هک  نیو 

گنچ زا  داب  دوبر  ار  تعقرب  **** گنت هر  نالف  رد  زور  نالف  هک 

مدش تسم  هدروخن  تلصو  یم  **** مدش تسد  مدید و ز  ارت  نم 

وت ینابرهم  مناج ز  تفر  **** وت یناهن  مغ  رد  متخوس 

مداشگن شیوخ  زار  یسک  اب  **** مدای زا  یتفرن  مد  کی  هچرگ 

يادخ هب  متخیرگ  رد  متفر و  **** ياپ داتفوا ز  رد  مربص  هکنوچ 

شیپ دشاب  طرش  هچنآ  دیروآ  **** شیوخ تمحر  لضف و  هب  میادخ  ات 

ناسک لام  لامج و  میرح  رد  **** ناسوهلاوب وچ  عمط  مدرکن  نوچ 

داد ملالح  زا  کنیا  مارح  زن  **** داد ملام  لامج و  وک  یتلود 

دش هد  یکی  دب  هچنآز  شتبغر  **** دش هگآ  يو  تبغر  زا  وچ  نز 

تخاسب شیوخ  راک  نوریب و  تفر  **** تخاونب شرکیپ  روح  ناک  رشب 

تفگ تمعن  رکش  تفای  یتمعن  **** تفج نیواک  طرش  هب  وا  اب  تشگ 

دناوخ یم  دب  مشچ  نوسفا  دوخ  رب  **** دنار یم  لد  ماک  هرهچیرپ  اب 

ار یهام  فوسک  زا  درک  رود  **** ار یهاش  دناهر  يدوهج  زا 

تسر شدیلبنش  نسوس ز  گرب  **** تسش يدرز  رایغ  شدنرپ  زا 

شروح نوچ  تخود  زبس  هماج  **** شرود نایتشهب  زا  دیدن  نوچ 

دروخ رد  نب  ورس  هب  دمآ  يزبس  **** درز تمالع  زا  هب  یشوپزبس 
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دوب هتشرف  شیارآ  يزبس  **** دوب هتشک  حالص  يزبس  گنر 

زین ددرگ  هزبس  هب  نشور  مشچ  **** زیچ همه  زا  دیارگ  يزبس  هب  ناج 

تسگنر نیدب  ییزبس  رس  همه  **** تسگنهآ يزبس  هب  ار  ینتسر 

ياج شدرک  شیوخ  شوغآ  رد  هش  **** يارآ مزب  هام  تفگ  نوچ  هصق 

مراهچ میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  خرس و  دبنگ  رد  هبنش  هس  زور  مارهب  نتسشن  شخب 29 - 

یهاتوک هب  هم  ریت  بش  نوچ  **** یهامید ياهزور  زا  يزور 

دوب هبنش  هس  رگم  هتفه  فان  **** دوب هب  نآ  هتفه  زور  رگد  زا 

یمان مه  هدرک  ودره  اب  هاش  **** یمارهب گنر  مارهب و  زور 

تخات دبنگ  خرس  يوس  هگحبص  **** تخاس رب  يرویز  خرس  رد  خرس 

خرس يوناب 
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یبآ فطل  هب  یشتآ  گنر  هب  نآ  **** یبالقس يور 

تسرپ باتفآ  هام  دوب  شوخ  **** تسب رد  نایم  شیراتسرپ  هب 

دنرپ دیرد  ار  دیشروخ  قاط  **** دنلب دیشکرب  قوجنم  وچ  بش 

زیگنا طاشن  يا  هناسفا  تساوخ  **** زیمآدهش بیس  خرس  نآ  زا  هاش 

شیاپ رد  قیقع  زا  دناشف  رد  **** شیار زا  تفاتن  رس  نینزان 

وت هگرخ  هام  دیشروخ  صرق  **** وت هگرد  ناتسآ  کلف  ياک 

تفگ ناوتب  هک  نخس  ره  زا  رتهب  **** تفس ناوتب  هک  يرد  ره  زا  رترب 

دناوتن دید  هکنآ  داب  روک  **** دناوتن دیسر  تدرگ  هب  سک 

درپس لعل  ناک  هب  ار  ناک  لعل  **** درب نایاپ  هب  نینچ  یئاعد  نوچ 

سورع وچ  يوکین  هب  يرهش  دوب  **** سور تیالو  هلمج  زک  تفگ 

زان هب  هدیرورپ  تشاد  يرتخد  **** زاس ترامع  ورد  یهاشداپ 

دنلب ورس  وچ  شتماق  یخرلگ  **** دنب وداج  هزمغ  هب  یبیرفلد 

رتشوخ رکش  زا  ینیریش  هب  بل  **** رت شکلد  هام  یبوخ ز  هب  خر 

هدرم وا  شیپ  عمش  رکش و  **** هدرب يرتشم  لد ز  يا  هرهز 

شرمک هقلح  رت ز  لدگنت  **** شرکش یگنت  رکش ز  گنت 

يراخ وا  غاب  ناحیر  لگ ز  **** يراوخرگج وا  فلز  اب  کشم 

غارچ عمش و  وچ  هتخورفا  یئور  **** غاب هب  ورس  وچ  هتخارفا  يدق 

راگن رتبوخ ز  شیگنر  بوخ  **** راهب رت ز  هزات  شیئور  هزات 

وا هدیرخ  مرد  نیرسن  زان  **** وا هدید  رامخ  سگرن  باوخ 

شناتسد ریز  دنب  رمک  لگ  **** شناتسرپ هر  كاخ  لگ  بآ 
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يدنمرنه هیاریپ  تشاد  **** يدنخ رکش  یبوخ و  زا  زج  هب 

یقرو ینف  ره  هتشبن ز  رد  **** یقسن ره  هتخومآ ز  شناد 

ناهن ياهزیچ  اهیئوداج و  **** ناهج ياهمان  گنرین  هدناوخ 

يوش همانراب  هدیشکرس ز  **** يورب فلز  باقن  هدیشکرد 

دوب قافتا  یک  شتفج  يوس  **** دوب قاط  شیوخ  رود  رد  هکنآ 

روح ناوضر  تشهب  زا  تسادماک  **** روهشم ناهج  رد  هزاوآ  دش  نوچ 

تسداد شدراطع  ریش  هرهز  **** تسداز يا  هچب  دیشروخ  هام و 

مرن تعافش  یئوس  ره  زا  دمآ  **** مرگ دش  ودب  یسکره  تبغر 

دیشوپ یم  روز  هب  دوخ  رز  وا  و  **** دیشوک یمه  رز  هب  نآ  روز  هب  نیا 

نآ رد  دیدن  اضر  ار  منص  ناک  **** نارومان يوجتسج  زا  ردپ 

تشگ
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دزاب نوچ  فیرح  دص  اب  درن  **** دزاس نوچ  هراچ  هک  زجاع 

زارد دید  وچ  ناگدنهاوخ  تسد  **** زاس تولخ  يوربوخ  رتخد 

دنزگ نامسآ ز  رود  نوچ  رود  **** دنلب راید  نآ  رد  یهوک  تسج 

تسر یهوک  هوک  زغم  زا  یتفگ  **** تسچ يراصح  وا  رب  ندرک  داد 

تسار نتفر  هار  گرب  دنک  ات  **** تساوخرد ردپ  زو  تخیگنا  شزوپ 

يروتسد داد  دیجنر  هچرگ  **** يرود نآ  زا  نابرهم  ردپ 

روبنز رد  ماب و  دیاین ز  رد  **** رود ددرگ  هناخ  شدهش ز  وچ  ات 

جنر دیان  دزد  ار ز  نابساپ  **** جنگ دشاب  راصح  رد  نوچ  زین 

زاسب شیوخ  راصح  راک  درک  **** زان رس  زا  يراصح  سورع  ناو 

تسشن راصح  رد  جنگ  نوچ  تفر و  **** تسب يراصح  یمکحم  نادب  نوچ 

دش يراصح  يوناب  وا  مان  **** دش يراوتسا  رد  نوچ  وا  جنگ 

زد نییور  وچ  دب  هعلق  نینهاک  **** زجاع وا  راصح  زا  جنگ  دزد 

باوخ هب  هدیدن  نآ  وناب  زد  چیه  **** بالقس يوناب  وچ  زد  نآ  رد  وا 

ار ناراگماک  ماک  هتخود  **** ار ناراد  هار  هتسبرب  هار 

هشیدنا کباچ  دوب و  رگ  هراچ  **** هشیپ رنه  نآ  يراک  همه  رد 

سایق هتفرگ  مهب  ار  اهعبط  **** سانش جازم  ار  خرچ  مجنا 

تسش هب  هدیروآ  یناحور  زار  **** تسد هتفای  مامت  عیابط  رب 

درس شتآ  مرگ و  بآ  دوش  نوچ  **** درک دیاش  هچ  رت  کشخ و  ره  هک ز 

مجنا دهد  یم  هچ  ار  نمجناو  **** مدرم دنک  یم  هچ  ار  نامدرم 

دیارایب ار  دازمیدآو  **** دیآ راک  هب  ار  گنهرف  هچره 
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درم ینعم  هب  نز و  تروصب  نآ  **** درون ریز  دوب  هدروآ  همه 

هرابکی دیرب  مدرم  لد ز  **** هراب نآ  رد  دش  هدنبیکش  نوچ 

دنچ یمسلط  یکریز  رس  زا  **** دنلب راصح  نآ  هار  رد  درک 

گنچ هب  هتفرگ  يا  هرهد  یکی  ره  **** گنس نهآ و  زا  مسلط  ره  رکیپ 

مین ود  هب  اهغیت  مخز  زا  یتشگ  **** میب هگرذگ  نادب  یتفر  هکره 

دوب زجاع  تفر  هار  نآ  هکره  **** دوب زد  نآ  بیقر  وک  یکی  زج 

ماگ هب  رگم  یتفرن  هر  **** راک مرحم  دوب  هک  یبیقر  نآ  و 
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رامش

شدبلاک شرس ز  يداتفوا  **** شدص يدش ز  طلغ  یپ  یکی  رگ 

غیم رد  يدش  ناهن  شرمع  هام  **** غیت يدیسر  ودب  یمسلط  زا 

دوب یناهن  نامسآ  رد  نوچ  **** دوب ینامساک  هراب  نآ  رد 

هار يدربن  کلف  نوچ  شرد  رب  **** هام کی  یسدنهم  يدیود  رگ 

نیچ هناخراک  شاقن  دوب  **** نیشنراصح رکیپ  يرپ  نآ 

یتسب هرگ  فدص  نوچ  ار  بآ  **** یتسویپ شقن  هب  ار  ملق  نوچ 

رون رب  يدزرب  شقن  ار  هیاس  **** روح هرط  وچ  ملق  داوس  زا 

تفای يدنم  هرهب  هام  نآ  زا  جرب  **** تفای يدنبرهش  جرب  نآ  رد  نوچ 

شیوخ رکیپ  تشاگن  يدنرپ  رب  **** شیوخ رس  ات  ياپ  تشادرب  هماخ 

تشونب رت  بوخ  هچره  یطخ  هب  **** تشرس دنرپ  تروص  رس  رب 

تسنم ياج  هک  يا  هعلق  نینچ  اب  **** تسنم ياوه  ارک  ره  ناهج  زک 

رود زا  يوگم  نخس  هن  رد  ياپ  **** رون هراظن  رد  هناورپ  وچ  وگ 

راک زد  نیرد  ار  درمان  تسین  **** راب دیاب  درم  هعلق  نینچ  رب 

دیاب یم  رازه  ناج  یکی  هن  **** دیاب یم  راگن  نیا  ارکره 

تشاد دیاب  هاگن  شطرش  راچ  **** تشاد دیاب  هار  يوس  شتمه 

یئوکین تسدش و  یمانکین  **** یئوشانز نیرد  لوا  طرش 

ياشگ مسلط  ار  هار  نیا  ددرگ  **** يار رس  زا  هک  نآ  طرش  نیمود 

دنب ار  اهمسلط  دیاشگ  نوچ  **** دنویپ زا  هکنآ  سرش  نیموس 

ماب هن ز  دوش  نم  تفج  رد  ات ز  **** مادک هک  دهد  ناشن  رد  نی  رد 
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درآ ياپریز  رهش  يوس  هر  **** درآ ياج  هب  رگا  طرش  نیمراچ 

رنه ياهثیدح  يو  زا  مسرپ  **** ردپ هاگراب  هب  میآ  نم  ات 

تسافو طرش  هکنانچ  ار  وا  مهاوخ  **** تسازس هکنانچ  دهد  مباوج  رگ 

درک دناد  مامت  متفگ  هچناک  **** درم یمارگ  نآ  دشاب  نم  يوش 

وا ندرگ  هب  وا  طرش  یب  نوخ  **** وا نت  درذگب  طرش  نیز  هکناو 

دراد وا  تداعس  يایمیک  **** دراد وکن  ار  طرش  نیا  هکره 

درخ ددرگ  دوز  تسگرزب  رگ  **** درب دنادن  نخس  رب  یپ  هکناو 

تخادنا دوب  لها  هک  سکنآ  شیپ  **** تخادرپ قرو  نیا  بیترت  نوچ ز 

رادرب قبط  نیزا  شوپ  قبط  نیو  **** رادرب قرو  نیا  زیخرب و  تفگ 

رب
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دنبرد رد  جات  هب  ار  قرو  نیا  **** دنلب ياج  هب  وش  رهش  رد 

سوه سورع  نم  وچ  رب  شدتفاک  **** سکره يرگشل  يرهش و  ات ز 

دریم ای  هعلق  ریم  دوش  ای  **** دریگرب هار  طرش  نینچ  هب 

تشاذگب ار  هار  چیپ  رب  چیپ  **** تشادرب قرو  ناو  هدنتسرپ  دش 

هاگن دننک  ناقشاع  ورد  ات  **** هام رکیپ  تسب  رهش  رد  رب 

دزیر دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  نوخ  **** دزیخ دتفوا  تبغر  ار  هکره 

يربخ دش  هدیسر  تیاکح  نیز  **** يروجات ریگ و  تخت  ره  هب  نوچ 

فارطا زا  مرم  دنداهن  رس  **** فازگ ثیدح  نآ  يانمت  رب 

شیوخ یناگدنز  داب  رب  داد  **** شیوخ یناوج  یمرگ  زا  سکره 

ماک نمشد  غیت  مخز  زا  یتشگ  **** ماگ يداهن  وا  هار  رد  هکره 

ياشگ مسلط  ار  هعلق  نآ  دشن  **** يار هراچ و  هب  يا  هدنشوک  چیه 

يرپس دش  هراچ  شنوسف ز  مه  **** يرگ هراچ  دومن  یتخل  هکناو 

دنمورین تشگن  اهرگد  رب  **** دنچ یمسلط  نآ  زا  داشگب  هچرگ 

یئاوسر هب  دش  راک  رس  رد  **** یئاریب يدوخ و  یب  رس  زا 

دش رس  رد  بوخ  يانرب  دنچ  **** دش رسیم  وزک  يدارم  یب 

دوبن هدیرب  رس  زج  هر  همه  **** دوبن هدید  صالخ  هر  نآ  زا  سک 

يدندیشکرب رهش  رد  هب  **** يدندیرب نارس  زک  يرس  ره 

رهش رد  دش  هتسب  هلک  رب  هلک  **** رهق هب  هدیرب  دش  هک  رس  سب  ات ز 

يارآ رهش  روس  هب  زج  دوبن  **** ياج همه  يرگنب  وچ  یتیگ  درگ 

روس هب  هن  رس  هب  هتسارآ  يرهش  **** روح هزیتس  دش  هک  خریرپ  ناو 
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وا رس  رد  تفر  هک  رس  اسب  يا  **** وا رد  هیاس  هب  هدیسران 

هدازآ یناوج  ابیز  دوب  **** هداز اشداپ  ناگرزب  زا 

ریش هچ  روگ و  هچ  وا  ریشمش  دیص  **** ریلد بوخ و  دنمروز و  كریز و 

راهب هزات  وچ  دوش  هتفکش  ات  **** راکش يوس  هب  دش  رهش  زا  يزور 

رهز هشیش  رازه  دص  وا  درگ  **** رهش رد  رب  همان  شون  کی  دید 

دنسپ هدید  بیرفلد و  يرکیپ  **** دنرپ داوس  رب  هتسب  يرکیپ 

درب **** یئابیز لامج و  زک  یتروص 
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یئابیکش نامز  رد  وزا 

یمقر نانچنآ  شکون  زا  دیاک  **** یملق نانچ  رب  تفگ  نیرفآ 

ياپ ات  رس  هتخیوآ ز  رس  دص  **** يارآ ناهج  تروص  نآ  درگ 

زیرگ ياج  تسین  هک  مزیرگ  نوچ  **** زیوآ گنهن  رهوگ  نیزا  تفگ 

تسکش بیکش  منت  رد  دروآ  **** تسد مراد  هب  رگ  همانسوه  نیز 

دوشن رس  سوه ز  نیو  دوش  رس  **** دوشن رد  هب  سوه  نیز  ملد  رگ 

تسابید رد  راخ  هقلح  رد  رام  **** تسابیز یتروص  هچرا  دنرپ  رب 

يراک دشن  رس  هب  ار  سکچیه  **** يراب دش  هدیرب  رس  همه  نیا 

دولآ كاخ  ریگ  هتشک  ییکاخ  **** دوس هچ  ریگ  هتفر  زین  نم  رس 

تسب دیاب  زاب  هتشر  نیرب  رس  **** تسد مراد  زاب  هتشر  نیز  هن  رگ 

نتفگ ناج  كرت  هب  مناوت  نوچ  **** نتفس ناج  هب  منک  يریلد  رگ 

نایرتشم يارب  زا  دنا  هتسب  **** نایرپ ار  دنرپ  نیا  تفگ  زاب 

ییرگ نوسف  یب  تفر  ناوتن  **** ییرپ نانچنآ  نوسفا  شیپ 

منکن يرسرس  راک  نیرد  رس  **** منکن يرپ  نآ  دنب  نابز  ات 

گرگ مد  زا  مدنفسوگ  دهر  ات  **** گرزب درخ  هن  مدیاب  يا  هراچ 

دوش ریذپ  للخ  شراک  مظن  **** دوش ریگ  تخس  راک  رد  هکره 

شیپ دیان  گرزب  ینایزات  **** شیدنادرخ شابم  فرصت  رد 

زادنا یم  تخس  ریگ و  یم  تسس  **** زاس یم  ناهج  هدرپ  رب  زاس 

تسرت بابک  ملد  زا  مرگج  **** تسرت بارخ  مرطاخ  زا  ملد 

دای مرآ  هچ  يرطاخ  نینچ  زو  **** داش مشاب  هنوگچ  لد  نینچ  هب 
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درس يداب  دیشکرب  سفن  زو  **** دروخ هدنا  یتخل  تفگ و  نخس  نیا 

تشط اب  رس  دید و  غیت  اب  عطن  **** تشذگ هراظن  نآز  هدید  رد  بآ 

تفگن تشاد  هک  يا  هشیدنا  سک  اب  **** تفهن دوب  هکنانچ  ار  سوه  نیا 

زور شزور  هن  دب و  بش  شبش  هن  **** زوس رپ  یلد  اب  دوب  بش  زور و 

ماگ یتفرگرب  رهش  رد  ات  **** مامت يوزرآ  هب  هگرحس  ره 

ار نیریش  رصق  داهرف و  روگ  **** ار نییآون  رکیپ  نآ  دید 

دیدپ تشگن  يا  هتشررس  تسج و  **** دیلک رازه  دص  هب  ار  هرگ  نآ 

ربخ دادن  سک  هتشر  رس  زو  **** رس شرازهدص  دید  يا  هتشر 

تخات رایسب  هچرگ 
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شیوخ هتشر  هرگ ز  نآ  داشگن  **** شیپ سپ و  زا 

داهن هراچ  يوجتسج  رد  يور  **** داهن هرانک  رب  راک  نآزا  ربک 

تسس ددرگ  تخس  دنب  وزا  هک  **** تسج یم  فرط  ره  يزاس  هراچ 

يدنویپ هتشرف  يدنب  وید  **** يدنمدرخ زا  تفای  ربخ  ات 

مامت هدیسر  یشناد  همه  هب  **** ماگل هدیشک  ینسوت  همه  رد 

وا هداشگ  يا  هتسب  رد  همه  **** وا هداتفوا  یتسدمه  همه 

ربخ دینش  ناگدید  ناهج  زا  **** رنه ناهج  نازا  درمناوج  نوچ 

هوک هب  هوک  هدنرپ  غرم  وچ  دش  **** هوکش باتفآ  غرمیس  شیپ 

يراغ رتبارخ  رد  اجک ؟ رد  **** يرازلگ هتفکش  نوچ  شتفای 

تسب رد  نایم  لگ  وچ  ار  شتمدخ  **** تسد نسوس  وچ  وا  كارتف  هب  دز 

يزومآ شناد  رضخ  نآ  زا  درک  **** يزوریف یخرف و  رس  زا 

یسفن نتشیوخ  زار  زا  دزرب  **** یسب تفای  هرهب  همشچ  نآ  زا  نوچ 

دنزگ دیسر  ار  قلخ  وز  هکناو  **** دنلب راصح  نآ  يوریرپ و  ناز 

شیپ رد  رس  رازه  ندنکف  ناو  **** شیوخ هر  رب  تسب  هک  یمسلط  ناو 

نخس چیه  تشادن  ناهنپ  تفگ و  **** نهک فوسلیف  شیپ  رد  هلمج 

تفگ وا  اب  دوب  دروخ  رد  هچره  **** تفهن ياهباسح  زا  فوسلیف 

ساپس رازه  اب  تشگ  سپ  زاب  **** سانش هراچ  يوج  هراچ  نآ  دش  نوچ 

راک شلاگس  نتشیوخ  اب  درک  **** رارق تفرگ  نوچ  دنچ  یکزور 

گنچ هب  دیروآ  شتسیاب  هچره  **** گنت هویرگ  نآ  هار  تلاز 

یناسآ هب  شیتخس  زا  دراک  **** یناحور تسج  زاب  یتبسن 
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تسار یمسلط  ره  بیترت  درک  **** تساخرب وا  سایق  زک  نانچنآ 

يرای ناتمه  زیت  زا  تساوخ  **** يراکبلط نآ  رهب  زا  لوا 

تسنودرگ روج  ملظت ز  نیو  **** تسنوخ نیاک  درک  خرس  ار  هماج 

دولآ نوخ  درک  هدید  نوچ  هماج  **** دوز دمآرد  نوخ  يایرد  هب  نوچ 

تشادرب ناهج  زا  عینشت  گناب  **** تشادرب نایم  زا  دوخ  يوزرآ 

مرس رازهدص  هاوخنوخ  هکلب  **** مربن دوخ  يارب  زا  جنر  تفگ 

رس رد  منک  نتشیوخ  رس  ای  **** ربنچ نیا  میاشگ  اهرس  ای ز 

دز نوریب  همیخ  تشادرب  غیت  **** دز نوخ  رد  هماج  لغش  نیدب  نوچ 

یهاوخ نوخ  هب  لدریش  نآ  دماک  **** یهاگآ تفای  لغش  نیز  هکره 

وک **** تسب رد  نارد  رگراک  تمه 
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تسد دبای  دوز  راک  نادب 

وا نت  رب  تشگ  دالوپ  عرد  **** وا نشور  يارو  قلخ  تمه 

يروتسد رهش  هاش  زا  تساوخ  **** يروذعم قیرط  رب  یهگناو 

تفرگ شیوخ  راک  ریبدت  یپ  **** تفرگ شیپ  راصح  نآ  هر  سپ 

دیمدب يا  هیقر  درک و  يا  هنخر  **** دیسر مسلط  نآ  کیدزن  هب  نوچ 

دنویپ ار  مسلط  نآ  داشگرب  **** دنکب مسلط  نآ  گنرین  همه 

هاچ هب  دنکف  وا  ربنچ  ار  همه  **** هار رس  رب  دید  هک  یمسلط  ره 

تشاذگ هوک  غیت  هب  ار  اه  غیت  **** تشادرب اهمسلط  نآ  هوک  نوچ ز 

لاود ریز  دیشک  ار  یلهد  **** لاح رد  دش  راصح  رد  رب 

تسرد دوب  هدنک  ياج  نوچ  دنک  **** تسج وراب  درگ  هب  ار  ادص  ناو 

دمآ دیدپ  رد  هنخر  رس  زا  **** دمآ دیلک  ار  هنخر  ادص  نوچ 

یهاگرخ هام  داتسرف  سک  **** یهاگآ تفای  وچ  تیاکح  نیز 

يامنهار دارم  رب  تتلود  **** ياشگ هار  هدنب  هنخر  ياک  تفگ 

تسرد هب  یتفای  هنیجنگ  رد  **** تسخن ار ز  مسلط  يداشگ  نوچ 

ناوتب رگا  زور  ود  نک  يرباص  **** ناور بآ  وچ  نک  رهش  يوس  رس 

رنه هب  ارت  منک  شیامزآ  **** ردپ هاگراب  هب  میآ  نم  ات 

تفگ یناد  باوج  هتفهن  رگ  **** تفهن زیچ  راهچ  وت  زا  مسرپ 

دوش هناهب  یب  دنویپ  لغش و  **** دوش هناگی  یتسود  ماوت  اب 

شیپ هب  تفرگ  هر  درک و  سپ  يور  **** شیوخ يراگماک  دید  نوچ  درم 

دنرپ دیشکرب  رهش  رد  زا  **** دنلب راصح  زا  دمآ  رهش  هب  نوچ 
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درم تفآ  تشگ و  هدنز  نیرفآ  **** درپسب يرکاچ  هب  تشون و  رد 

رهق هب  تفرگ  ورف  اهنسر  زا  **** رهش رد  رب  دوب  هک  اهرس  هلمج 

دندرک نیفد  ناگتشک  نت  اب  **** دندرک نیرفآ  يو  رب  ات  داد 

دورس دیشکرب  دروآ و  برطم  **** دورد رازه  اب  هناخ  يوس  دش 

ناشفا راگن  شرد  ماب و  همه  **** ناشفا راثن  شرس  رب  نایرهش 

دنویپ نیا  دهاوخن  هش  رگا  هک  **** دنگوس کی  هب  کی  دندروخ  همه 

مینک هاش  ریما و  ار  وا  دوخ  رب  **** مینک هابت  نامز  رد  ار  هاش 

يدرس دیرب و  امرس  ناک 
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درک يدرم  دناهر و  امرس  نیو  **** درک

يوش يراتساوخ  هب  دش  نامداش  **** يورابیز سورع  وس  رگد  زو 

هام يرامع  رب  دوس  هیلاغ  **** هایس کشم  ياه  هفان  زا  بش  نوچ 

شک يرامع  شبکوم  رد  هام  **** شوخ لد  اب  تسشن  يرامع  رد 

هوکش هفوکش  نوچ  تفای  وزا  خاک  **** هوک هویرگ  دمآ ز  خاک  يوس 

تفهنن وزا  شیوخ  لاوحا  رتخد  **** تفکش هب  لگ  وچ  شندید  زا  ردپ 

دوخ تیاکح  همه  وا  اب  درک  **** دب کین و ز  شدمآ ز  شیپ  هچره 

دندش هداتفرد  دندنک و  هاچ  **** دندش هدایپ  وزک  ناراوس  ناز 

دندرم وا  شیپ  زجع  رس  زو  **** دندرب وا  مان  هک  ناربزه  ناز 

هداد ودب  لد  هرابکی  دوب  **** هداز کلم  نآ  هک  اجنادب  ات 

درخ ار  اهمسلط  کی  کی  درک  **** درشف ياپ  هوک  وچ  دمآ  هکناو 

تفاتن يور  هتفر  طرش  رس  زو  **** تفای يراگماک  هعلق  رب  هکناو 

دوب دهاوخ  هنوگچ  مراهچ  ات  **** دومن طرش  راهچ  زا  طرش  هس  نوچ 

تخب ینومنهر  هب  يو  زا  مسرپ  **** تسیچ مراچ  طرش  هک  اتفگ  هاش 

دوش هداهن  شکرات  رب  جات  **** دوش هداشگ  ملکشم  ودب  رگ 

دناد وا  هک  دنز  اجنآ  هگرخ  **** دنامورف شرخ  هر  نیرد  رو 

هاش دنیشن  دوخ  تخت  رس  رب  **** هاگپ دادماب  هک  دش  نآ  بجاو 

یناهنپ هدرپ  ریز  موش  نم  **** ینامهم طرش  هب  ار  وا  دناوخ 

هتسهآ دتسرف  مباوج  ات  **** هتسبرس لاؤس  ار  وا  مسرپ 

تسام هدرک  وت  يا  هدرک  نآ  هچره  **** تساور مینک  نینچ  اتفگ  هاش 
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دندوسآ دندش و  ناتسبش  رد  **** دندوزفین نخس  نیز  رتشیب 

گنس هب  دیمدرب  توقای  درگ  **** گنر انیم  خرچ  هک  نادادماب 

نایم تخب  شیگدنب  رب  تسب  **** نایک مسر  هب  هش  تسارآ  سلجم 

ار ناراگتسر  نایوگتسار و  **** ار نارادمان  تخاس  نمجنا 

یناشفارهوگ درک  شرس  رب  **** ینامهم هب  ار  هدازهش  دناوخ 

خارف گرب  هگراب ز  دش  گنت  **** خاک رد  دش  هداهن  نیرز  ناوخ 

دوب نادوزراک  دوب  ناوخ  هن  نآ  **** دوب ناوخ  رب  هک  وزرآ  یسب  زا 

تساوخرد وزراک  دروخ  بآ  سکره  **** تسار پچ و  رب  دوب  هک  اهشروخ  زا 

تعیبط دش  **** هزادنا هب  دش  هدروخ  شروخ  نوچ 
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هزات شرورپ  هب 

صالخ رز  دننز  اهکحم  رب  **** صاخ سلجم  هب  ات  دومرف  هاش 

دناشن شیوخ  ياج  هب  ار  نامهیم  **** دنامب شوخ  ياج  تفر و  نورد  دوخ 

يوش اب  دنک  يرگیزاب  هچ  ات  **** يور هب  يور  تسشن  رتخد  شیپ 

زاب تبعل  تشگ  هدرپ  سپ  زا  **** زارط ناتبعل  زومآ  يزاب 

درپسب ینزاخ  هب  داشگرب و  **** درخ يؤلؤل  ود  دوخ  شوگانب  زا 

باوج رای  هب  دش  هدیناسر  نوچ  **** باتش هب  ناسر  ام  نامهم  هب  نیک 

دومنب ودب  دب  هدروآ  هچنآو  **** دوز نامهم  شیپ  هداتسرف  دش 

دیجنگ رد  هکنانچ  شدرک  هریع  **** دیجنس رب  درخ  يؤلؤل  درم 

نآ رس  رب  داهن  رگید  هس  **** نآ روخ  رد  دوب  هک  رهوج  ناز 

شداتسرف رومان  نآ  يوس  **** شداد رو  همان  کیپ  نادب  مه 

جنس ؤلؤل  تشگ  تشادرب  گنس  **** جنپ ؤلؤل  دید  هک  نوچ  لدگنس 

رابغ وچ  ناشدوس  گنس  نآرب  مه  **** رایع هب  ناشدید  شیب  مک و  نوچ 

دوس اجکی  هب  رکش  نآ  رد و  نآ  **** دوزفا نارب  رکش  يراو  هضبق 

تفایرد ار  هتکن  زاب  نامهیم  **** تفاتشب نامهیم  دزن  ات  داد 

ریگب تفگ  دناشف و  يورد  ودره  **** ریش یماج  تساوخ  هدنتسرپ  زا 

شیپ هب  داهن  ار  دروآ  هر  ناو  **** شیوخ يوناب  يوس  هدنتسرپ  دش 

درکب ریمخ  دب  هدنام  وز  هچنآو  **** دروخب تفرگ و  رب  ریش  نآ  وناب 

رایع درکن  مک  يوم  رس  کی  **** راب لوا  نزو  هب  شدیشکرب 

تسرپ هار  کیپ  درب  ات  داد  **** تسد داشگ ز  يرتشگنا  یلاح 
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زیزع تشاد  درک و  تشگنا  رد  سپ  **** زینک تسد  دتس ز  درخب  درم 

زور یئانشور  هب  یغارچ  بش  **** زورفا ناهج  يرد  اتکی  داد 

داد اتکی  لعل  هب  اتکی  رد  **** داژن روح  زینک  دش  سپ  زاب 

تسسگب رگد  کی  ار ز  دوخ  دقع  **** تسد فک  رب  داهن  رد  نآ  وناب 

نآ هلیبق  زا  مه  یغارچبش  **** نآ هلیوط  مه  تفای  يرد  ات 

مک هن  شیب و  هن  یکی  نوچ ؟ نآ  نیا و  **** مهب دیشک  يا  هتشر  رد  ودره 

داد ایرث  ار  دیشروخ  هکلب  **** داد ایرد  هب  رد  هدنتسرپ  دش 

رظن درخب  هک  نوچ 
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تخانشن مه  ار ز  دقع  مه  ود  نآ  **** تخادنا نارب 

بآ قنور و  هب  دبن  یقرف  چیه  **** باشوخ رد  نآ  نایم  رد  یئود  زج 

تسار دماین  موس  ار  میود  ناک  **** تساوخ نامالغ  زا  قرزا  يا  هرهم 

دربب دیروآ  هکنآ  ات  داد  **** درخ هرهم  داهن  رد  رس  رب 

دیدنخ شوخو  داهن  بل  رب  رهم  **** دید رد  اب  هرهم  وچ  شنابرهم 

شوگ رد  رد  تسب و  تسد  رد  هرهم  **** شوه رس  زا  رد  هرهم و  نآ  دتس 

زان مدرک  شیوخ  تخب  رب  هک  سب  **** زاسب راک  زیخ و  تفگ  ردپ  اب 

تسنم رایتخا  يرای  نینچ  نیاک  **** تسنم رای  هنوگچ  نیب  نم  تخب 

وا روشک  راید و  رد  سک  تسین  **** وا رسمه  هک  متفای  يرسمه 

تسوا شناد  ریز  هب  ام  شناد  **** تسود اناد  میدش و  اناد  هک  ام 

شو هتشیرف  ياک  تفگ  يرپ  اب  **** شوخ تیاکح  نآ  فطل  زا  ردپ 

باقن ریز  دوب  هدیشوپ  يور  **** باوج لاوئس و  زا  مدید  نم  هچنآ 

تفگ دیایب  تنم  اب  کی  هب  کی  **** تفهن ياهثیدح  زا  تفر  هچره 

زار تفرگ ز  رب  زمر  هدرپ  **** زاین رازه  هدرورپزان 

شوگ نب  زا  مداشگ  ؤلؤل  دقع  **** شوه مدرک  زیت  هک  لوا  تفگ 

بایرد دش  هزور  ود  متفگ  رمع  **** بان ؤلؤل  ود  نآ  رادومن  رد 

دوز مه  درذگب  جنپ  رگا  تفگ  **** دوزفب رگید  هس  ود  رب  هک  وا 

مدوس مه  هب  رکش  نآ  رد و  نآو  **** مدوزفارد رد  هب  رکش  هک  نم 

هدوس مهب  رکش  نوچ  رد و  نوچ  **** هدولآ توهش  رمع  نیا  متفگ 

ندرک ادج  مه  دناوت ز  هک  **** ندرک ایمیک  هب  نوسف و  هب 
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تخادگب يرگید  دنام و  یکی  ات  **** تخادنا نایم  نآ  رد  يریش  هک  وا 

دزیخرب ریش  هرطق  یکی  هب  **** دزیمآ رد  اب  هک  رکش  تفگ 

وا ربارب  مدب  يراوخ  ریش  **** وا رغاس  رکش ز  مدروخ  هک  نم 

مداد اضر  شدوخ  حاکن  هب  **** مداتسرف يرتشگنا  هکناو 

تفج یباین  ارم  رهوگ  وچ  هک  **** تفگ یناهن  رهگ  نآ  داد  هک  وا 

شرهوگ دقع  مه  هک  نم 
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متسه وا  تفج  هک  مدومن  او  **** متسب

رگد دیدن  ناهج  رد  یموس  **** رهگ ود  نآ  يوجتسج  رد  هک  وا 

تسب ناشیا  رد  دب  مشچ  یپ  زو  **** تسد هب  دیروآ  قرزا  هرهم 

مدوب وا  ياضر  رهم  هب  رس  **** مدومآرب دوخ  هب  هرهم  هک  نم 

نم هنیزخ  رب  تسا  جنگ  رهم  **** نم هنیس  هب  وا  رهم  هرهم 

یناطلس هب  مدز  تبون  جنپ  **** یناهنپ زار  چنپ  زا  يورب 

ماخ هنایزات  هب  یماخ  هتفر  **** مار ار  ینسوت  دید  نوچ  هاش 

یئوکین طرش  دیاب ز  هچره  **** یئوشانز تنس  رب  درک 

تسب نیباک  لیهس  اب  ار  هرهز  **** تسشنب وا  روس  زیر  رکش  رد 

تشرس دوع  کشم و  هب  ار  هگمزب  **** تشهب طاسب  نوچ  تسارآ  یمزب 

تساخرب دوخ  دناشن و  ار  لگ  ورس و  **** تسار یسورع  هیاریپ  درک 

درب ینارگ  نایم  ناز  نتشیوخ  **** درپسب مه  هب  ار  حور  کبس  ود 

ناج زا  دیسر  ددم  ار  ینک  ناج  **** ناک هب  دیسر  نوچ  لعل  نک  ناک 

شبطر هگ  دیزگ و  شران  هاگ  **** شبل هاگ  داد و  هسوب  خر  هاگ 

تسشن ورذت  هنیس  رب  زاب  **** تسد رد  رب  تفای  ساملا  رخآ 

شتسم سگرن  ود  رد  دوخ  رهم  **** شتسد رد  دید  شیوخ  هرهم 

تشادرب وا  جنگ  رهوگ ز  رهم  **** تشاذگن دوخ  رهم  هب  ار  شرهوگ 

شیوخ هماج  درک  خرس  شخر  نوچ  **** شیوخ هماک  زان و  هب  وا  اب  تسیز 

لاف هب  تفرگ  ار  هماج  یخرس  **** لاح يدیپس  رب  زور  نیلواک 

تسویپ یتشاد  خرس  رویز  **** تسر یهایس  زا  یخرس  نادب  نوچ 
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شدندناوخ هماج  خرس  کلم  **** شدندنار تارب  یخرس  هب  نوچ 

تسنیاز اهب  ار  خرس  رهوگ  **** تسنییآ ون  یشیارآ  یخرس 

شبلس نیرتوکن  دمآ  یخرس  **** شبقل دش  خرس  درگوگ  هک  رز 

دراد ناج  فطل  هک  دش  نآزا  خرس  **** دراد ناور  شزیمآ  هک  نوخ 

یئوکین لصا  تسیئور  خرس  **** یئوج یئوکین  هکیناسک  رد 

دوبن ناشن  ورد  یخرس  رگ ز  **** دوبن ناتسوب  هاش  لگ  خرس 

زغم ار  اوه  لگ  خرس  رپ  تشگ  **** زغن تیاکح  نیا  دش  نایاپ  هب  نوچ 

دش خرس  **** یناشفا لگ  نآ  زا  مارهب  يور 
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یناحیر قیحر  نوچ 

زان هب  تفخ  تفرگ و  شرانک  رد  **** زارد دشک  لگ  خرس  رب  تسد 

مرکا ربمغیپ  جارعم  شخب 3 - 

شجارعم تسب  شرع  رب  تخت  **** شجات ناهج  رد  دیجنگن  نوچ 

تسد هب  قارب  هدمآ  لیئربج  **** تسپ هیاپ  زار  شیدنلب  رس 

یکالفا ددرگ  تینیمز  ات  **** یکاخ یپ  هن  داب  رب  تفگ 

صالخ راد  قاتی  بشما  یئوت  **** صاخ هناخ  لیخ  ار ز  بش  ساپ 

تسارت قاتی  نیا  بشماک  نیشنرب  **** تسارت قارب  نیا  قرب  تعرس 

مدروآ تقارب  تبینج  هب  **** مدروآ تقاتی  ریت  هکنوچ 

یئوت هاش  هک  ناود  بکاوک  رب  **** یئوت هام  هک  نار  خرچ  رب  دهم 

رآرب خیم  راچ  هب  ار  کلف  هن  **** رآرب خیب  تفه  ار ز  تهج  شش 

دنمک هب  رس  رآرد  ار  نایسدق  **** دنمس خرچ  كامس  زا  نارذگب 

دناوت راظتنا  رد  ناشوپ  زبس  **** دناوت راک  هب  بش  نایاس  رطع 

راو فسوی  دندش  قشاع  وت  رب  **** راک رپ  نیا  رصم  نانینزان 

دننک هراپ  جنرت  مه  فک و  مه  **** دننک هراظن  کی  وت  رد  ات  زیخ 

شیوخ هیاس  دعج  نک ز  ون  هرط  **** شیوخ هیاپ  ریز  هب  ار  نامسآ 

دنمک هب  ار  سدق  ناویا  شکرد  **** دنلب رهپس  زا  بکرم  نارذگب 

غاب هفوکش  نوچ  شابور  هزات  **** غارچ وچ  هد  هفوکش  ار  ناوربش 

تساوخ یهاوخ  هچنآره  یهاوخ  تفای  **** تساعد تقو  تقو  تست و  بش  بش 

شرع هیاپ  ریرس  رب  نز  همیخ  **** شرف ار  ناگتشرف  نک  رت  هزات 
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رود درون ز  رد  هقش  ار  شرف  **** رون هب  زورفرب  هدید  ار  شرع 

يدش وت  رس  هک  همه  زا  يآرس  رب  **** يدش وت  روجات  هک  ناتسب  جات 

ینتخات هب  نک  صاخ  ناهج  ود  **** ینتخارف رس  هب  روآرب  رس 

نک یلازیال  هاگرد  مزع  **** نک یلاخ  رابغ  زا  شیوخ  هار 

تملع دوش  ناور  ملاع  ود  رب  **** تمدق نآ  مودقلا  قح  هب  ات 

زاون شوگ  مایپ  نیا  درک  شوگ  **** زار هب  لیئربج  دمحم ز  نوچ 

داد یمالغ  هقلح  ار  شوگ  **** داد یمامت  ار  شوه  نخس  ناز 

رود مدرم  وید  نآ ز  وید  نیا ز  **** روجنگ یتناما  رب  نیما  ود 

نیاو **** لیزنت رد  يادخ  نیما  نآ 
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لیلد لوق و  هب  درخ  نیما 

مالک رس  دوب  هچنآ  دینش  نیو  **** مایپ طرش  دوب  هچنآ  دناسر  نآ 

ریذپ شقن  دارم  رهم  دش ز  **** رینم جارس  نآ  هریت  بش  رد 

تفای دیاشن  نینچ  زج  رز  قوط  **** تفاتن دنمک  نآ  قوط  زا  ندرگ 

تسد هب  هنایزات  ریز و  شیزات  **** تسشن قارب  رب  رادرک  قرب 

ياج تسج ز  مارخ  يولع  کبک  **** ياپ یباقع  رد  دروآ  رد  نوچ 

یسوواک دهم  وچ  رس  رب  هام  **** یسوواط رپ  ياپ  زا  دزرب 

باقع راهچ  شیپ  زا  دنکف  رپ  **** بات کت و  نازک  نانچنآ  دیرپ  یم 

دیشک ماگل  هم  دروخ و  دگل  بش  **** دیشک ماگ  ریز  دید  ار  هچره 

؟ ماین دشک ز  رب  غیت  نوچ  قرب  ****؟ ماگ دراذگ  نوچ  هک  يدید  مهو 

؟ يدرمناوج رد  حور  شبنج  ****؟ يدرگناهج رد  لقع  تعرس 

گنت همه  شیخارف  یپ  نینچ  اب  **** گنل همه  شیراوهاراب  دوب 

دش یلامش  رگ  یبونج و  رگ  **** دش یلاخ  بطق  ریس  شکت  اب 

لزعا هاگ  دومن و  حمار  هاک  **** لودج نآ  كامس  شریسم  رد 

قاروا ار  هفیحص  نیا  تشبن  رد  **** قارب ياپ  صقر  هب  دمحم  نوچ 

تشادرب نامسآ  رود  زا  يرود  **** تشادرب ناهج  هزاورد  هار 

یکلم رپهش  هب  یهارهاش  **** یکلف لزانم  زا  دیرب  یم 

شیوخ لیامش  زا  يزبس  رس  داد  **** شیوخ لیامح  طخ  رد  ار  هام 

تسب یصاصر  هروک  زا  یگنر  **** تسد يراک  هرقن  دراطع ز  رب 

یبامیس دیشکرب  یعقرب  **** یباتهم غورف  زا  ار  هرهز 
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رهم رس  رب  داهن  نیرز  جات  **** رهپس زاتکرت  هب  شهار  درگ 

مارهب رب  تشاذگ  یشوپ  خرس  **** ماش هفیلخ  نوچ  دیشوپ  زبس 

ياس لدنص  تشگ  دید و  رسدرد  **** ياپ ات  رس  قرف  ار ز  يرتشم 

شملع دش  ریبع  داوس  رد  **** شمدق دز  هسوب  وچ  ناویک  جات 

يریجنز ریش  وچ  ینویهرب  **** يریگبش داب  وچ  نامارخ  وا 

داتفا زاب  هیوپ  شقارب ز  مه  **** داتفا زاتکرت  شقیفر ز  مه 

يروتسد لیئربج  رد  دید  **** يرود زک  دناسر  اجنآ  لزنم 

لیفارساروص هاگدصر  هب  **** لیئاکیم دهم  دز ز  نورب  رس 

هب دنام  ودره  هردس  فرفر و  **** يارگ تخر  زین  تخت  نآ  زا  تشگ 
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ياج

تشادرب يدوخ  یب  يایرد  هار  **** تشاذگب هر  همین  هب  ار  ناهرمه 

تشون دوب  هچ  ره  رطق  رب  رطق  **** تشذگ طیحم  ناز  هرطق  رب  هرطق 

زاین دنمک  زا  تخاس  نابدرن  **** زارف شرع  قاس  هب  دمآرد  نوچ 

یناحبس رس  هاگرطخ  رد  **** ینارون شرع  دز ز  نورب  رس 

درک يریگ  ماگل  دمآ  تمحر  **** درک يریذپ  رطخ  نوچ  شتریح 

یندا وا  يوس  تفر  یند  زا  **** انثا نآ  رد  وا  نیسوق  باق 

دیسر باجح  یب  رون  رد  هدید  **** دیرد رون  رازه  باجح  نوچ 

دش رسیم  شندید  ادخ  ات  **** دش رتارف  دوخ  دوب  زا  یماگ 

تسشب دوب  هدید  هچ  ره  زا  هدید  **** تسرد هب  ار  شیوخ  دوبعم  دید 

مالس دینش  یم  تسار  پچ و  زک  **** ماقم درکن  تهج  کی  رب  هدید 

تساخرب تهج  شش  تشگ و  تهج  کی  **** تسار پچ و  سپ  شیپ و  الاب و  ریز و 

دنک زیرگ  تهج  مه  ناهج  مه  ****؟ دنک زیت  هنابز  نوچ  تهج  شش 

راگرپ نآ  دش  تهج  یب  تهج  نیز  **** راک درادن  تهج  اب  تهج  یب 

تسرن بارطضا  شیوشت و  لد ز  **** تسبن باقن  تهج  رب  رظن  ات 

دشاب نانچ  تهج  یب  ندید  ****؟ دشاب ناهن  نوچ  هدید  زا  تهج 

اجنآ دوبن  سک  دوب و  قح  همه  **** اجنآ دوبن  سفن  زج  یبن  زا 

دجنگ اجک  تهج  تطاحا  رد  **** دجنس اجک  تهج  ار  یگمه 

صالخ تارب  قح  برق  زا  تفای  **** صاخ تعلخ  دروخ و  صاخ  تبرش 

یقاب رد  دنامن  یقاب  چیه  **** یقاس تفرعم  لابقا و  شماج 
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دورف رادم  نآ  جوا  زا  دمآ  **** دورد رازه  دص  يارادماب 

درک ناراکهانگ  راک  فقو  **** درک نارای  لذب  دروآ  هچره 

دنچ یتسپ  يارب  يدنلب  رب  **** دنچ یتسرپ  ناهج  یماظن  يا 

یبای يدمحم  نید  ناو ز  **** یبای يدمرس  کلم  ات  شوک 

سانش عرش  رون  هب  يراگتسر  **** ساپ دراد  هدیقع  رگ  ار  لقع 

مجنپ میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  گنر و  هزوریپ  دبنگ  رد  هبنشراهچ  زور  مارهب  نتسشن  شخب 30 - 

رهپس داوس  نوگ  هزوریپ  تشگ  **** رهم هفوکش  زا  هک  هبنشراچ 

يزوریپ نوگ ز  هزوریپ  هماج  **** يزورفا ملاع  دش ز  ار  هاش 

زارد هصق  دوب و  هاتوک  زور  **** زان رس  زا  دبنگ  هزوریپ  هب  دش 

نیکشم باقن  نوچ  بش  فلز 
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تسر نابیقن  یباقن  هش ز  **** تسب

ياج هب  هناوناب  نییآ  درآ  **** يارس هناسف  يوناب  ات  تساوخ 

وا يزاونلد  هب  یناتساد  **** وا يزابقشع  هار  زا  دیوگ 

دنق همامش  لگ  گرب  رب  تسب  **** دنلب ورس  داشگ  لگ  هچنغ 

تناوخ نیرفآ  خرف  رتخاو  **** تنامرف هدنب  خرچ  ياک  تفگ 

زیزع هتشگ  وت  یسوب  نیمز  زا  **** زینک رازه  نم  رتهب ز  نم و 

شورف هکرس  ناکد  دیاشگرد  **** شون همشچ  شیپ  هک  دشاب  تشز 

ریذپ عادص  دوب  هش  را  میوگ  **** ریزگ تسین  هاش  نامرف  نوچ ز 

مامت هام  رتبوخ ز  يرظنم  **** مان ناهام  رصم  هب  يدرم  دوب 

یئامغی رازه  وا  يودنه  **** یئابیز هب  نایرصم  فسوی 

ناداش وا  يور  هب  کیره  هتشگ  **** نادازمه ناتسود و  زا  یعمج 

دورس عامس و  رب  دنداهن  لد  **** دوبک خرچ  ریز  دنچ  یکزور 

غاب هناخ و  هب  یینامهم  هدرک  **** غارچ هتسجخ  نآ  رهب  زا  کیره 

درب نامهم  غاب  هب  ار  وا  دمآ  **** درخ هن  گرزب  يا  هدازآ  يزور 

رابدص رت  فیطل  وز  ناتسود  **** راک نیریش  فیطل و  یناتسوب 

دندروخ یم  هویم  هاگ  یم  هاگ  **** دندرک یم  طاشن  اجنآ  بش  ات 

یشروخ رگد  هنوگ  زا  مدره  **** یشرورپ طاشن  زا  نامز  ره 

ملق دیشکرد  ریق  ار  هرقن  **** ملع دیشکرب  کشم  زا  وچ  بش 

ناتسد رد  همغن  تسد و  رد  هداب  **** ناتسب نآ  رد  ناشدوب  شوخ  شیع 

دندرک ون  شیع  هزات  یمرخ  **** دندرک ورگ  لد  غاب  نآ  رد  مه 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 960 

http://www.ghaemiyeh.com


زور یئانشور  هب  قحلا  یبش  **** زورفا نامسآ  یباتهم  دوب 

بآ شدرگ  دید و  هام  شبات  **** بارش دش ز  مرگ  وچ  ناهام  زغم 

ناتسلخن هب  نمچ  زا  دیسر  ات  **** ناتسم نوچ  تشگ  غاب  نآ  درگ 

شیوخ یئانشآ  زا  داد  شربخ  **** شیپ دماک  رود  یصخش ز  دید 

دوب شلام  کیرش  تراجت  رد  **** دوب شلامه  شتخانشب  هک  نوچ 

مالغ هن  رکاچ و  هن  قیفر و  هن  **** ماگنه نیدب  يدمآ  نوچ  تفگ 

روبص دوبن  تندید  زا  ملد  **** رود هر  زا  مدیسر  بشماک  تفگ 

ساپس ياج  تسه  دوس  نانچ  ناز  **** سایق نورب ز  ما  هدروآ  يدوس 

دوب هریب  هناخ  هتسب  رد  رهش  **** دوب هگیب  رهش  هب  مدیسر  نوچ 

رد مه 
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نورد هدرک  رهم  راب  نآ  مد  رب  **** نورب يارسناوراک  نآ 

تسناسآ نتفر  زاب  مدمآ  **** تسنامهم هجاوخ  هک  مدینش  نوچ 

دشاب هد  حالص  هد  رواد  **** دشاب هب  رهش  هب  ییآ  وت  رگ 

جاب زا  مینک  ناهن  يدوس  همین  **** جاد بش  رد  هک  دوب  نکمم  زین 

لابند ار  کیرش  نآ  تفرگرب  **** لام ینامداش  ناهام ز  لد 

تفگن چیه  دیدن  ناش  یسک  نوچ  **** تفهن ار ز  غاب  دنداشگ  رد 

مامت ساپ  ود  کی  تفر  بش  ات ز  **** مارخ داب  هتشگ  هیوپ  رد  ودره 

درگ وچ  دیود  یم  لابند  هب  وا  **** درون هار  کیرش  دش  یم  شیپ 

تشذگ هناشن  زا  هشیدنا  ریت  **** تشذگ هناخ  باسح  زا  نوچ  هار 

لیم کی  زج  تسین  هار  يرود  **** لین هضرف  هب  ام  ناهام ز  تفگ 

میتفر نورب  هریاد  طخ  زا  **** میتفر نوزف  هر  گنسرف  راچ 

متسب طلغ  یتروص  رظن  رب  **** متسم نم  هک  رگم  اتفگ  زاب 

تسرایشه زین  تسناد و  هار  **** تسرای ارم  يربهر  رد  هک  وا 

باتش هب  ورشیپ  هتسهآ  ور  سپ  **** بات کت و  رد  دندش  یم  نانچمه 

دناوخ یم  ار  هدنام  زاب  ور  شیپ  **** دنام یم  ور  شیپ  ور ز  سپ  هچرگ 

زاوآ درک  غرم  هک  هگ  نادب  ات  **** زاورپ ناز  ودره  دندرکن  مک 

یهت لایخ  زا  بش  غامد  دش  **** یهگحبص غرم  دناشفا  رپ  نوچ 

تسر يزاب  لایخ  بیرف  زا  **** تسرپ لایخ  مدرم  هدید 

ادیش یهرمگ  ناهام ز  دنام  **** ادیپان کیرش  ناهام  دش ز 

تفخ اج  رب  دوب  تسم  هدنام و  **** تفس شغامد  یگدنام  یتسم و 
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دنامب زور  مین  تقو  ات  هتفخ  **** دناشف زوس  مین  عمش  نوچ  کشا 

شرگج شتآ  زا  تشگ  رتمرگ  **** شرس باتفآ  يامرگ  نوچ ز 

هاگن درک  شیوخ  درگ  رب  درگ  **** هار هراظن  رب  داشگب  هدید 

دیدن غاد  رازه  اب  یلد  زج  **** دیدن غاب  هب  لگ  تسج و  لگ  غاب 

شیب یئاهدژا  زا  راغ  ره  رام  **** شیوخ لزنم  دید  راغ  رب  راغ 

شیار دش  هریذپ  نتفر  هب  مه  **** شیاپ رد  دنامن  تقاط  هچرگ 

هن شیامنهر  تفر و  یم  هار  **** هن شیاپ  روز  درک و  یم  هیوپ 

هس بش  هاش  دزن  ات 
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شیوخ هیاس  شلد ز  ناسرت  دوب  **** شیوخ هیاپ 

تسر يراکدیپس  زا  راگزور  **** تسب يراک  هایس  شقن  وچ  بش 

يرام وا  مشچ  هب  یهایگ  ره  **** يراغ رد  رب  داتفا  دوخ  یب 

شوگ هب  شیمدآ  زاوآ  دماک  **** شوه هتفر ز  هناخوید  نآ  رد  وا 

نز رگید  دوب و  درم  یکی  وز  **** نتود دید  داشگرب  رظن  نوچ 

هتسهآ ینارگ  زا  دندش  یم  **** هتسب اهتشپ  شود  رب  ودره 

شیپ دمآ  ياج و  هب  ار  نز  دنام  **** شیوخ هر  رب  دیدب  ار  وک  درم 

یسفن مه  داب  وچ  يراد  هک  اب  **** یسک هچ  ناه  هک  ورب  دز  رب  گناب 

مان مرایشوگ  ناهام  تسه  **** ماخ مراک  بیرغ و  يدرم  تفگ 

يدابآ درادن  یبارخ  نیک  **** يداتفا هنوگچ  اجنیاک  تفگ 

تسناویرغ ناشبوشآ  زا  ریش  **** تسناوید ياج  موب  رب و  نیا 

درک دیاش  هک  یمدرم  زا  نک  نآ  **** درم هرس  يا  هللا  یف  تفگ هللا و 

مدازیمداک راذگب  وید  **** مداتفین دوخ  هب  اجنیا  نم  هک 

ینامهم هب  مرا  طاسب  رب  **** یناسآ زان و  هب  مدوب  شود 

ماوت لام  کلم و  ناکیرش  زا  **** ماوت لامه  نم  هک  دمآ  يدرم 

دنلب تشگ  حور  وچ  نم  زا  دش  مگ  **** دنکفا بارخ  نیدب  متشهب  ناز 

يراک طلغ  ای  درک  طلغ  ای  **** يرای زا  غراف  رای  نآ  نم  اب 

يامنب نم  هب  ار  هدرک  مگ  هار  **** يادخ يارب  زا  وت  مک  یمدرم 

يوم کی  زا  یتسر  يوم  یکی  هب  **** يورابیز ناوج  يا  تفگ  درم 

ینابایب لیاه  وا  مان  **** یناوخ شمدرم  هکنآ  دوب  وید 
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تسدرم هویرگ  رب  یکیره  **** تسد رب  هرز  یمدآ  دص  وت  نوچ 

میاوت رادهاگن  بشما  ودره  **** میاوت رای  قیفر و  نز  نیا  نم و 

ماگ زا  ماگ  دریگم و  رب  یپ  یپ ز  **** مارخ هب  ام  نایم  نک  يوق  لد 

لیم هب  لیم  تشون  یم  ار  هار  **** لیلد ود  نآ  نایم  ناهام  تفر 

دندزن مدق  رگدکی  یپ  زج  **** دندزن مد  چیه  حبص  مد  ات 

سوک نیرز  تسب  هقان  رب  حبص  **** سورخ گناب  دیشک  رب  لهد  نوچ 

هدید زا  ودره  **** دندش دیلک  یب  هک  نادنز  ودنآ 
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دندش دیدپان 

ياج هب  دنامب  ناگدنام  ورف  نوچ  **** ياپ داتفوا ز  رد  ناهام  زاب 

داد یئاوگ  بش  نوخ  رب  كاخ  **** داد یئانشور  سکع  نوچ  زور 

گنلپ ياج  دید  هوک  رب  هوک  **** گنت هویرگ  نآ  رد  ناهام  تشگ 

دوبن درد  غیرد و  زج  یشروخ  **** دوبن دروخ  هکنآ  زا  تفر  شتقاط 

دروخ یم  نان  ياج  هب  كدنا  كدنا  **** درک یم  بلط  ایگ  مخت  خیب و 

تشاذگن ورف  يورهر  هن و  هر  **** تشادن يور  هار  ندنام ز  زاب 

هوتس هب  ناهج  زا  ناج و  زا  دمآ  **** هوک هب  هوک  تفر  زور  نآ  بش  ات 

هار دنام ز  زاب  زین  ورهار  **** هایس تشگ  دیپس  ناهج  نوچ 

تفهن ناک  دنور  زا  شیوخ  يور  **** تفخ یتخل  دیزخ و  یکاغم  رد 

دید يراوس  دش  هار  رس  رب  **** دینش بسا  ياپ  زاوآ  هگان 

راوهر یبکرم  تسد  رگد  رد  **** راوس هدرک  مرگ  شیوخ  بکرم 

گنس هب  هدیزخ  رد  دید  يرکیپ  **** گنت ناهام  دزن  هب  دمآرد  نوچ 

ياجنیا تست  ياج  هچ  یسک و  هچ  **** يامن قرز  نیشن  هر  ياک  تفگ 

مزادنیب ترس  یلاح  هن  رو  **** مزار زا  يداد  زاب  ربخ  رگ 

نازرواشک نوچ  دناشفا  یمخت  **** نازرل وا  میب  ناهام ز  تشگ 

مامت هدنب  تشذگرس  نک  شوگ  **** مارخ بوخ  درون  هر  ياک  تفگ 

تفگب درک  شوگ  هدنشوین  نوچ  **** تفهن راکشآ و  زا  تسناد  هچنآو 

دیزگ تسد  تشپ  دنام و  بجع  رد  **** دینشب وز  هناسف  نآ  راوس  نوچ 

لوه ود  كاله  زا  نمیا  يدش  هک  **** لوحال نتشیوخ  هب  مدرب  تفگ 
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دنربب دوخ  هار  ار ز  یمداک  **** دنرگ هراچ  لوغ  هدام و  رن و 

دنزیرگب غرم  گناب  دوش  نوچ  **** دنزیر نوخ  دننکفا و  كاغم  رد 

تسالب يدب و  ندرک  ناشراک  **** تسالیغ رن  مان  الیه و  هدام 

یتسه یسک  رگا  شاب  کبس  ناه  **** یتسر ناشکاله  زک  نک  رکش 

شکرد نابز  دب  کین و  همه  زو  **** شکرد نانع  نیشن  تبینج  رب 

ناوخ یم  ار  يادخ  دوخ  لد  رد  **** ناریم ار  ياپ  داب  میپ  رب 

راوس تشگ  هدنرپ  نآ  رپ  رب  **** راغ رد  ناز  تشگ  هوای  زجاع و 

نانچنآ
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دنام یم  سپ  زاب  داب  وزا  هک  **** دنار یم  سرف  شیپ  رب 

دنتشذگب هوک  هاگرطخ  زو  **** دنتشونب هار  هیام  ردق  نوچ 

تسد فک  نوچ  هنوگچ  یتشد  هداس  **** تسپ هیاپ  هوک  ادیپ ز  تشگ 

دورس ياون  طبرب و  هلان  **** دور شزاون  فرط  ره  زا  دمآ 

ماج تداب  شون  هک  وس  نیز  هرعن  **** مارخ هب  ام  يوس  هک  وس  نآ  زا  گناب 

لغ رد  لغ  دوب و  لوغ  رد  لوغ  **** لگ هزبس و  ياج  هب  ارحص  همه 

هوک ارحص  هتفرگ  ارحص  هوک  **** هوتس هتشگ  وید  ارحص ز  هوک و 

ویرغ دیشکرب  تشد  رد و  زا  **** وید هب  وید  رازه  هتسشن  رب 

زارد هایس و  هچ  وید  نوچ  هکلب  **** زادنا كاخ  داب  وید  نوچ  همه 

تساخرب نامسآ  رب  یئوه  ياه و  **** تسار پچ و  زک  دیسر  اجنادب  ات 

شوج هب  هدیروآ  رس  رد  ار  زغم  **** شورخ هدیشکرب  صقر  قفص و 

دوب یم  رتشیب  هظحل  ات  هظحل  **** دوزفا یم  شورخ  نآ  نامز  ره 

رون لعشم  رازه  ادیپ  تشگ  **** رود تشذگ ز  یتعاس  نیرب  نوچ 

دنلب كانمهس و  ياهدبلاک  **** دنچ یصخش  دیدپ  دمآ  هگان 

هالک ریق  ابق و  نارطق  همه  **** هایس نایگنز  وچ  یئاهچفل 

ياجکی رد  هدومن  یلیپ  واگ و  **** يارگ خاش  راد و  موطرخ  همه 

تسم ینابز  نوچ  تشز  رکنم و  **** تسد هب  هتفرگ  یشتآ  یکیره 

نانز هناشخاش  نایوگ و  تیب  **** نانز هنابز  ناشقلح  زا  شتآ 

دندروآ ملاع  هلمج  رد  صقر  **** دندروآ مدرد  هک  لجالج  ناز 

تشاد ناهام  هک  سرف  نآ  درک  صقر  **** تشاد ناهایس  ناک  همخز  نادب  مه 
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رپ دمآرب  ارچ  شیاپ  ات ز  **** رظن شیوخ  بسا  رد  ناهام  درک 

دید یئاهدژا  رب  ار  نتشیوخ  **** دید یئالب  تنحم و  دوخ  ریز 

رس شدوب  تفه  هک  رتبجع  نیو  **** رپ ود  ياپراهچ و  یئاهدژا 

تسرس تفه  ياهدژاک  بجع  هچ  **** تسرمک ام  درگ  هب  وک  یکلف 

شکب ياپ  ود  شندرگ  رب  هدرک  **** شو خزود  ياهدژا  نارب  وا 

رگد دومن  ییزاب  ینامز  ره  **** رگ يزاب  وید  هراگمتس  نآو 

نسر بات  رت ز  چیپ  رد  چیپ  **** نکش رازه  اب  تفوک  یم  ياپ 

كاشاخ وچ  وا 
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هدرک رد  شیپ  هوک  زا  شلیس  **** هدرورپ هیاس 

شدرخ هتسخ و  هرابکی  درک  **** شدرب یم  دنکف و  یم  وس  هب  وس 

یتسپ يدنلب و  رب  شدز  یم  **** یتسمرس هار  شدناود ز  یم 

ياپ شدیروآرد  ندرگ  هب  هگ  **** ياج زا  يوگ  وچ  شتخیگنارب  هگ 

سورخ گناب  جبص و  ماگنه  هب  ات  **** سوسف هنوگ  رازه  يو  رب  درک 

ریز هب  دنکف  شندرگ  زا  یلاح  **** ریش هناهد  زا  مد  دز  نوچ  حبص 

شوج تسشن ز  هیس  ياهگید  **** شورخ ریفن و  ناهج  زا  تفر  تفر و 

راک زا  ناگدید  وید  نوچ  تفر  **** راوس وید  داتفوا  وید  نوچ ز 

هداد ناج  هکلب  هتسخ  یسک  نوچ  **** هداتفا هر  نآ  رد  دوخ  یب  دنام 

شربخ ناهج  زن  دوب و  دوخ  هن ز  **** شرس باتفآ  زا  دیسفتن  ات 

شوه دمآ  هتفر  شوه  نت  رد  **** شوج شزغم  تفرگ  یمرگ  نوچ ز 

تسار پچ و  رد  دید  کین  یتعاس  **** تساخرب نیمز  زا  دیلام و  مشچ 

ینایاپ تشادن  يزارد  زک  **** ینابایب دوخ  درگ  رب  دید 

خزود نوچ  مرگ  نوخ و  نوچ  خرس  **** خن رب  خن  هدیشک  نیگنر  گیر 

دنشک زاب  عطن  دنزیر و  گیر  **** دنشک زارف  يرس  رب  نوچ  غیت 

تخادنا نآ  زا  عطن  تخیر  نآ  زا  گیر  **** تخارفا نوخ  هب  ملع  نابایب  نآ 

شوه تقاط و  هب  دش  دنمونت  نوچ  **** شود بش  هدیشک  تنحم  درم 

ناگدزمغ يوک  هب  یهار  هچوک  **** ناگدد نآ  هاگماد  زا  تفای 

دولآرهز ياوه  ناز  دز  مهس  **** دود وچ  دیود  یم  تشادرب  هار 

باتش هاگ  هب  شکت  زا  دنام  زاب  **** باترپ رد  ریت  هک  دش  نانچنآ 
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مامت دوب  هتشون  نابایب  نآ  **** ماش یهایس  بش  هب  دمآرد  نوچ 

ناوج تشگ  تخب  وچ  شریپ  لد  **** ناور بآ  دید و  زبس  یمز 

تسج یهاگیاج  باوخ  یپ  زو  **** تسش ار  نتشیوخ  بآ و  نآ  زا  دروخ 

میار دوش  یم  هتفشآ  بش  زک  **** میاسآرب بش  هب  رگ  هب  تفگ 

یئاهنت هار  کشخ و  اوه  نیو  **** یئادوس جازم  ردنا  دوخ  نم 

تشک يزاب  لایخ  ار  مرطاخ  ****؟ تشرد ياهلایخ  دشابن  نوچ 

بش لایخ  منیبن  ات  **** يزاسمد هار  بشما ز  مبسخ 
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يزاب

یهاگ تیفاع  تسج  یم  زاب  **** یهار ره  یلزنم و  ره  سپ ز 

زارد هدیشک  ورد  یبیقن  دید  **** زارف دیسر  يا  هلوغیب  هب  ات 

ورد هیاس  هک  رگم  سک  هدشان  **** ورد هیاپ  رازه  يراسهاچ 

راک هداتفوا ز  شیاپ  نسر  نوچ  **** راو فسوی  هناخهاچ  نآ  رد  دش 

دیسر هنایشآ  هب  یتفگ  غرم  **** دیسر هناخهاچ  نایاپ  هب  نوچ 

تفخ یتخل  داهن و  رس  نیمز  رب  **** تفهن باجح  نآ  زا  دش  رطخ  یب 

زاس ار  هگباوخ  نیلاب  درک  **** زاب نیشون  باوخ  دمارد ز  نوچ 

هایس ریرح  رب  تسب  یم  شقن  **** هاچ یلاوح  رب  داشگب  هدید 

دیب هیاس  داوس  رب  نمس  نوچ  **** دیپس رون  دید  راو  مرد  کی 

تساجک ینشور ز  لصا  ات  دید  **** تسار پچ و  زا  یئانشور  نآ  درگ 

دنویپ ودب  ار  باتهم  رون  **** دنلب خرچ  هداد  دید  يا  هنخر 

رود اجنآ  زا  هام  هام و  زا  دبات  **** رون هراوف  نآ  هک  هگآ  دش  نوچ 

خارف درک  هراچ  هب  ار  شیگنت  **** خاروس رد  داهن  نخان  گنچ و 

ندرک نورب  وزا  تسناوت  یم  **** ندرگ ات  قرف  هک  دش  نانچ  ات 

دید نشور  فیطل و  یهاگیاج  **** دید نشلگ  غاب و  درک و  نورب  رس 

نورب درک  هنخر  ار ز  نتشیوخ  **** نوسف دهج و  هب  ات  دیواک  هنخر 

تشرس عبط و  هب  مرا  غاب  هب ز  **** تشهب هکلب  غاب  هن  یغاب  دید 

ورد رامش  یب  داشمش  ورس و  **** ورد راگن  دص  وچ  یهاگ  هضور 

يدنویپ هدجس  كاخ  اب  هدرک  **** يدنمورب زا  شناراد  هویم 
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هزات ناج  وچ  وا  هزات  وزا  ناج  **** هزادنا نورب ز  یئاه  هویم 

قیقع ياهجرد  لکش  رب  ران  **** قیحر ياه  ماج  لعل  نوچ  بیس 

کشخ بل  زا  رت  هدنخ  اب  هتسپ  **** کشم هب  هدینگآ  رب  یئوگ  هچ  هب 

خارف درز  خرس و  توقای  هدرک  **** خاش لیامش  زا  ولاتفش  گنر 

زاگ هب  هدرب  هسوب  هس  ار  شبطر  **** زار هب  هفیلخ  همقل  اب  زوم 

يدنب رهگ  رد  بانع  دقع  **** يدنخ رکش  رد  دورما  رکش 

شماج رد  هدرک  هدولاپ  نحص  **** شماداب زغم  ریجنا و  دهش 

دیپس دوخ  مکح  رد  هدید  **** هالک هداهن  جک  روگنا  كات 
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هایس و 

نوخ رضحم  هتسب  روگنا  وچمه  **** نوگ شتآ  ران  روگنا و  بآ  ز 

جنک ره  رب  هدناشن  يدنبلخن  **** جنرت هرات  گرب  جنران و  خاش 

گنراگنر ياه  هقح  هزبرخ  **** گنرین زا  دبعشم  نوچ  ناتسوب 

راو دزربط  یلو  نوخربط  نوچ  **** ران دجنس و  بیس و  هویم  رب  هویم 

تفات نیشود  يارس  خزود  لد ز  **** تفای یتشهب  نانچ  ناهام  هکنوچ 

هدناشفا یخرب  یخرب و  هدروخ  **** هدنام بجع  اه  هویم  نارد  وا 

تسار پچ و  ار  دزد  دیریگب  هک  **** تساخرب يا  هرعن  هشوگ  زا  هگان 

شود هب  هدیروآ  رب  یتسدبوچ  **** شوج هب  هیک  مشخ و  دمآ ز  يریپ 

یئچ رهب  هدمآ ز  غاب  هب  بش  **** یئک دزد  هویموید  ياک  تفگ 

مغاد یپ  دزد  نوخیبش  زا  **** مغاب نیا  رد  ات  تسلاس  دنچ 

تدنناوخ هک  یتسیک  ینوچ و  **** تدنناد لصا  هچ  یقلخ  هچ  وت 

درمب ياپ  تسد و  هب  نیکسم  درم  **** درمش ثیدح  نیا  رب  ناهام  هب  نوچ 

هناگیب ياج  هب  هدنام  رود  **** هناخ زا  مبیرغ  يدرم  تفگ 

زاون بیرغ  تدناوخ  کلف  ات  **** زاس هب  هدید  جنر  نابیرغ  اب 

وا يزاونلد  هب  تبغر  درک  **** وا يزاس  رذع  دید  نوچ  ریپ 

تسشنب وا  شیپ  درک و  شغراف  **** تسد دوز ز  داهن  یتسدبوچ 

شیپ دمآ  هچ  ارت  يدید  هچ  ات  **** شیوخ هتشذگرس  يوگرب  تفگ 

نادب وت  اب  دنا  هدرک  يدب  هچ  **** نادرخ یب  يا ز  هدید  متس  هچ 

يراتفگ مرن  ریپ  رد  دید  **** يرادلد يور  ناهام ز  هکنوچ 
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شیپ ار  وا  دمآ  هک  اهالب  زو  **** شیوخ هتشذگرس  هگآ ز  شدرک 

نداد یتنحم  هب  لد  یبش  ره  **** نداتفا تنحم  هب  تنحم  نآ ز 

ندش دیپس  یهگ  هایس و  هگ  **** ندش دیماان  ماجنارس  ناو 

غاب هب  دناسر  شیکیرات  هک ز  **** غارچ هتسجخ  نآ  هاچ و  نادب  ات 

تفهن ثیدح  وا  رب  ادیپ  درک  **** تفگرب ناکی  ناکی  دوخ  هصق 

شراتفگ دینش  نوچ  دش  هریخ  **** شراک یتفگش  زا  درمریپ 

ساره جنر و  یتفای ز  ینمیاک  **** ساپس تشگ  هضیرف  ام  رب  تفگ 

یتسویپ هناخ  جنگ  نینچ  هب  **** یتسر نارهوگ  هیامورف  ناز 

دید **** وا يرای  قفر و  ناهام ز  هکنوچ 
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وا يراد  ساپس  دوخ  رب 

موب نیمادک  زو  تسا  نیمز  هچ  **** موش نمیشن  ناک  دیسرپ  زاب 

نم هب  شوگ  تشادن  شنیرفاک  **** نم هب  شود  دومن  تمایق  ناک 

دومن هرارش  کی  روش  همهناک  **** دود مغامد  زا  دزرب  یشتآ 

یلاح دوش  نانچ  هدید  وید  **** یلاخ مدش  دوخ  مدید ز  وید 

هدد وید و  رازه  دص  یکی  رد  **** هدک وید  رازه  دمآ  مشیپ 

دب رد  دب  ود  ره  وید  هدد و  **** دز منآ  دنکف و  نآ  دیشک  نیا 

دید دیاش  دیپس  یهایس  رد  **** دیلک تسا  ینشور  ار ز  یگریت 

مدیسرت هدید  یهایس  زک  **** مدید نانچ  هیس  رد  هیس  نم 

هتشگ رت  هدید  کشخ و  منهد  **** هتشگرس شیوخ  راک  زا  مدنام 

مدیلام تسد  هدید  رب  هاگ  **** مدیلان هدید  تسد  زا  یهاگ 

هللا مسب  نآ  لوحال و  هب  نیا  **** هار مدیرب  یم  ماگ و  مدز  یم 

تایح بآ  هب  لدب  دش  متملظ  **** تاجن داد  يادخ  مجنر  ات ز 

رت شکلد  غاب  ینابغاب ز  **** رتشوخ مرا  زا  یغاب  متفای 

؟ تساجک ینمیا ز  ماک  مبشماو  **** تساخرب اجک  زا  منیشود  سرت 

هتسویپ تاجن  میرح  هب  **** هتسر مغ  دنب  يا ز  تفگ  ریپ 

تسفلع یب  لوهم و  یخال  وید  **** تسفرط نیا  درگ  هک  نابایب  نآ 

راوخ مدرم  دندش و  مدرم  وید  **** راس یگنز  ناینابایب  ناو 

تسرد هب  ینتسکش  شدننکشب  **** تسخن ار ز  درم  دنبیرفب 

دنزادنا هچ  رد  دنریگ و  تسد  **** دنزاب جک  دننک و  یناوخ  تسار 
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دشاب نینچ  نیا  تداع  ار  وید  **** دشاب نیک  يامنهر  ناشرهم 

دوب كاغم  نآ  ناوید  مه ز  **** دوب كان  بیرف  وک  یمدآ 

دندنخ ناهلبا  رب  دنهلباک و  **** دندنچ ناهج  رد  وید  نینچ  نیو 

دنشوج نیبگنا  رد  يرهز  هاگ  **** دنشوپ یتسار  هب  یغورد  هگ 

تسیدبا همان  مکح  یتسار  **** تسیددم یب  غورد  لایخ  رد 

دمآ دیدپ  نآ  زا  رحس  زا  زجعم  **** دمآ دیلک  اقب  ار  یتسار 

وت رس  رد  داتفوا  لایخ  نیک  **** وت رهوگ  لصا و  رد  دش  لد  هداس 

نالد هداس  هب  زج  دنیامنن  **** نالک هیرک و  ییزاب  نینچنیا 

درک يزاب  لایخ  تلایخ  اب  **** درک يزاتکرت  وت  رب  وت  سرت 

وت رب  همه  نآ 
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ندرک مگ  هار  شیوشت  دوب  **** ندرک ملتشا 

يامن لایخ  ترطاخ  يدشن  **** ياج رب  نامز  نآ  يدوب  تلد  رگ 

يدرد زا  یک  ات  ماشآ  یفاص  **** يدرب ناج  هناخلوغ  نآ  زا  نوچ 

تسداد ام  هب  ناهج  ناز  تدزیا  و  **** تسداز بشما  راگنا  ردام 

گنچ هب  تسدمآ  لد  نوخ  هب  هک  **** گنر ونیم  غاب  هیامنارگ  نیا 

تسین یفارتعاک  تسین  یلگ  رد  **** تسین یفالخ  نارد  دش  نم  کلم 

هدروآ یغاب  یتخرد ز  ره  **** هدرورپ رهم  تسیئاه  هویم 

دشاب مشتحم  رهش  یکی  وز  **** دشاب مک  هک  یهگنآ  وا  لخد 

تسراورخ هب  رهگ  نمرخ  هب  رز  **** تسرابنا ارس و  منیا  زجب 

مدنب ورد  نتشیوخ  لد  هک  **** مدنزرف تسین  تسه و  همه  نیا 

يدنزرف هب  ما  هتسب  لد  وت  رد  **** يدنمرنه زا  مدید  ارت  نوچ 

نم وت  مان  هب  ار  هلمج  نیا  منک  **** نم وت  مالغ  يا  يداش  نیدب  رگ 

يزان یم  يروخ و  یم  یتمعن  **** يزات یم  هزات  غاب  نیرد  ات 

دوب يابرلد  هک  یسورع  ون  **** دوب يار  هک  نانچنآ  تمهاوخ 

مشاب شکزان  دیهاوخ  هچره  **** مشاب شوخ  امش و  رب  مهن  لد 

نامیپ نیدب  هدب  يدهع  تسد  **** نامرف نیدب  ینک  یم  افو  رگ 

تسنب ورس  يازس  یک  نب  راخ  **** تسنخس نیا  ياج  هچ  ناهام  تفگ 

يدنوادخ نیدب  متشگ  هدنب  **** يدنزرف هب  متفریذپ  نوچ 

نادابآ منام  ناخ و  وت  هب  يا  **** ناداش میدرک  هک  يداب  داش 

ودب داد  شیوخ  تسد  یهگنآو  **** ودب داش  داد  هسب  وا  تسد 
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تسب نامیپ  درک و  قاثیم  دهع و  **** تسد هب  دوز  تفرگ  شتسد  ریپ 

تسار بناج  هب  پچ  تسد  زا  شدرب  **** تساخرب نامهیم  زیخرب  تفگ 

دنرپ هاگراب  ياه  شرتسگ  **** دنلب دومن  ودب  یهاگراب 

هدروآرب وا  قاط  ییولیگ  **** هدروآ رس  کلف  ات  يا  هحفص 

ماخ هرقن  وچ  یگدنزورف  هب  **** ماخر وا ز  نحص  راوید و  همه 

گندخ دیب و  ورس و  خاش  یسب  زا  **** گنت یجوا  خارف و  یهاگشیپ 

شرمک رب  داد  هسوب  نامساک  **** شرد حانج  رب  هتسب  یهگرد 

خارف دنلب و  ینب  لدنص  هتسر  **** خاک ینایک  هفص  نآ  شیپ 

هدنکفا رس  نیمز  رد  شرویز  **** هدنکفا رویز  خاش  رد  خاش 

يو رب  هدرک 
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تسرد ياه  هتخت  هب  هتسب  تخت  **** تسچ یهاگتسشن 

تخرد ياهگرب  وچ  وب  شوخ  مرن و  **** تخت رس  رب  هدیشک  یئاهشرف 

ماعط بآ و  هب  تدیآ  زاین  رو  **** مارخ تخرد  نیرب  شتفگ  ریپ 

دوبک بآ  دیپس و  نانز  رپ  **** دورف هزوک  تسا و  هتخیوآ  هرفس 

زاب وت  رهب  منک ز  شوخ  يا  هناخ  **** زاس وت  رهب  منک ز  ات  مور  نم 

يایم دورف  هگباوخ  نیزا  چیه  **** ياج هب  شاب  روبص  میاین  ات 

شومخ يوگم و  نخس  شباوج  رد  **** شوگ نادرگ  هب  ارت  دسرپ  هکره 

بیکش هب  یسک  ره  تاعارم  زا  **** بیرفم سکچیه  يارادم  هب 

هار تشیپ  هب  ارم  هد  یهگنآ  **** هاوخ یتسرد  نم  میآ ز  نم  رگ 

دهش وچ  ریش و  وچ  دش  هزات  یتبحص  **** دهع رس  زا  وتو  نم  نایم  نوچ 

تست هنایشآ  نم  نایشآ  **** تست هناخ  هناخ  وت  غاب  غاب 

شاب ناسآ  رگید  ياهبش  همه  **** شاب ناساره  دب  مشچ  زا  بشما 

شدنگوس زین  دنپ  اب  داد  **** شدنپ کی  هب  کی  داد  نوچ  ریپ 

دوب نیلاب  دنلب  نآ  یپ  زک  **** دوب نیلاود  هیاپ  نابدرن 

نک یئاپ  لاود  بشما  یکی  **** نک یئاس  لاود  وش  رب  تفگ 

زاب کلاود  یسک  ددرگن  ات  **** زارد لاود  نآ  شکرب  نیمز  زو 

يزاب نک  جنگ  هب  نادادماب  **** يزاس رمک  نک  رام  زا  بشما 

دید دیاب  زور  هب  شنارفعز  **** دیسر هنابش  ام  ياولح  هچرگ 

ياج نامهم  رهب  دزاسب ز  ات  **** يارس يوس  تفر  نیا و  تفگ  ریپ 

دنمک لاود  نیمز  زا  دیشکرب  **** دنلب تخرد  نارب  ناهام  تفر 
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تسپ نادنلب  همه  شیاپ  ریز  **** تسشن هیاپ  دنلب  ریرس  رب 

شورف هناخ  لامش  داب  وچ  دش  **** شوپ ربنعم  هناخ  نانچ  رد 

درز هدرگ  دیپس و  قاقر  زا  **** دروخ یتخل  داشگ و  نان  هرفس 

لامش داب  هب  هتفای  شرورپ  **** لالز بآ  هب  هزوک  درس  نآ  زا  دروخ 

شیاسآ ینیچ  شرف  زا  تفای  **** شیارآ یمور  تخت  نآ  رب  نوچ 

رود ادوس  جنر  درک  شلد  زا  **** روفاک همامش  لدنص  خاش 

تسیب یعمش  تفات  رود  زا  هگان  **** تسیرگن یم  غاب  درگ  دز  هیکت 

هتفرگ ناسورع  ون 
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تسرپ سورع  دش  تخت  ون  هاش  **** تسد هب  عمش 

هام هدرب ز  مامت  لصخ  هدفه  **** هار دندمآرد ز  ناطلس  هدفه 

هدرک رکش  لگ و  رب  یبصق  **** هدرک رگد  یشیارآ  کی  ره 

غارچ وچ  نتشیوخ  تسدرب و  عمش  **** غاب هفص  شیپ  دندیسر  نوچ 

دنداشگب طاسب  هاگشیپ  **** دنداهنب هناورسخ  يا  همزب 

طاشن رورس و  دش  يور  رد  يور  **** طاسب يور  تشگ  عمش  رب  عمش 

ناشرهوگ دقع  جاتلا  هرد  **** ناشرتهم دوب  هک  خریرپ  نآ 

تسد رب  مه  دناشن  ار  نارگید  **** تسشن صاخ  هاگمزب  رب  تفر و 

اوه ار ز  غرم  دندیشکرد  **** اون راو  غرم  دندیشکرب 

بیکش هام  مه ز  ناهام و  مه ز  **** بیرف هار  ناشزاوآ ز  درب 

يرب هناخ  هب  ناشتسد  رد  برض  **** يرگ همخز  هب  ناشیاپ  رد  صقر 

اهناتسپ جنرت  زا  داشگرد  **** اهناتسد دومن  دمآ  يداب 

ياس لدنص  رود  ناهام ز  هدنام  **** ياشگ عبط  جنرت  نآ  مغ  رد 

دزادنا تخرد  ناز  نتشیوخ  **** دزاس يا  هراچ  هک  هر  دص  درک 

تشهب هب  دتفوا  رد  تمایق  یب  **** تشرس روح  ناتبعل  نانچ  اب 

داهن عبط  نایعرص  رب  دنب  **** رای دمآ  شریپ  راتفگ  زاب 

يزاس هدبعش  دندومن  یم  **** يزاب نارد  نانچمه  ناتب  ناو 

دندوب ار  دروخ  دنداهن و  ناوخ  **** دندومنب طاشن  ینامز  نوچ 

بالگ دوع و  کشم و  هب  وبشوخ  هدرک  **** بآ شتآ و  هدیدن  یئاهدروخ 

رتشوخ ابریز  یئابران ز  **** رکش نارفعز و  هب  یئابریز 
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يراورپ غرم  هزات  یهام  **** يراغلب تسم  ریش  هرب 

روح هنیس  تشپ و  وچ  كزان  مرن و  **** روفاک نوچ  دیپس  ياهدرگ 

دنچ دیاش  تفگ  هکناز  رتشیب  **** دنق هب  هدیرورپ  ياولح  نحص 

بیط نغور و  هب  هتفای  شرورپ  **** بیرغ سنج  رازه  هچیلک  زو 

دندروآ یناهج  لب  ناوخم  ناوخ  **** دندروآ یناوخ  هنوگ  نیدب  نوچ 

تفج دهاوخ  تشگ  دوز  ام  قاط  **** تفگ ینینزان  هب  نابوخ  هاش 

مارخ هب  یلدنص  دوع  نآ  يوس  **** ماخ لدنص  مدیآ ز  دوع  يوب 

شود رب  یلدنص  زیمآ و  لدنص  **** شوپ يدوع  تسوا  رب  یئوب  دوع 

درورپ شلدنص  هب  ار  ام  دوع  **** درز لدنص  هایس و  دوع  وچ  بش 

دوب شوخ  زین  یتبیط  **** بیصن تسه  بیط  ار ز  ام  زغم 
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بیط اب 

یسوه دزپ  یم  تستخرد و  رب  **** یسفن انشآ  هک  دیامن  یم 

يزاب ام  لایخ  اب  دنک  ات  **** يزاسمد يور  شناوخ ز  ریز 

تسشیب نازا  نابرهم  نآ  رهم  **** تسشیپ ناوخ  هک  وگب  دیاین  رگ 

دیآ نامهیم  هک  هگنآ  رگم  **** دیاشگب شیوخ  تسد  ناوخب  هک 

شدنب رد  رادم  هداهن  ناوخ  **** شدنویپ يروخرب ز  ات  زیخ 

خارف ياهبال  گنت و  ینهد  **** خاش لدنص  يوس  تفر  نینزان 

دروآ دورف  لگ  وچ  شتخرد  زو  **** دروآ دورد  وا  رب  اسآ  لبلب 

شدوب شوخ  ياپ  صقر  نانچ  رب  **** شدوب شک  ياج  هک  دوخ  نامهیم 

تسج یجنایم  دوخ  راک  نادب  وگ  **** تسچ یجنایم  نآ  لابند  هب  دش 

شدای دوخ  ریپ  دنپ  زا  دمان  **** شداتفا رس  رد  هک  یناوج  ناز 

درآ دای  هب  اجک  ناریپ  دنپ  **** درآ داهن  رد  شوج  ناوج  نوچ 

هام ینامهیم  هب  ناهام  تفر  **** هار زا  مرش  تفرگرب  نوچ  قشع 

ار ناهاش  تخت  وچ  شدرب  هدجس  **** ار ناهام  يور  دید  نوچ  هام 

دناشفا بالگ  ناو  تخیر  رکش  نیا  **** دناشن صاخ  طاسب  رب  شدوخ  اب 

ینامهم طرش  تسا  نینچ  نیاک  **** یناوخ مه  دروخ  هب  وا  اب  درک 

شصاخ هلاون  مد  رهداد  **** شصالخا یتسود و  رس  زو 

ناور توق  تشگ  توقای  ماج  **** ناوخ زا  ناشدیسر  تغارف  نوچ 

دندرک یپ  هنایم  زا  ار  مرش  **** دندروخ یم  نوچ ز  دنچ  يرغاس 

مرگ ناهام  رهم  هام  رب  تشگ  **** مرش هدرپ  دیرد  یتسم  نوچ ز 
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راگن رازه  دص  وچ  ینینزان  **** راهب هتفکش  نوچ  دید  یتبعل 

ریش رکش و  يزت ز  نیریش  برچ و  **** رینپ رول و  وچ  يرب  كزان  مرن و 

دوب دنق  بالگ و  نایم  رد  **** دوب دنسپلد  هک  یبیس  وچ  خر 

تشگنا دور ز  نورب  تفاطل  زا  **** تشم رد  يرواک  بامیس  وچ  نت 

غارچ عمش و  هک  نانچ  نآ  نایم  رد  **** غاب رد  لگ  هک  نانچ  نآ  رانک  رد 

وا رب  هتشگ  رازه  ناهام  رهم  **** وا رب  هتشگ  راثن  هم  رویز 

روبنز ار  دهش  وچ  شدیزم  هگ  **** رومخم ار  دنق  وچ  شدیزگ  هگ 

هرهچ ز هام  **** دیچیپ رد  هام  هب  ناهام  هکنوچ 
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دیچیپ رس  مرش 

ار نیمیس  ورس  گرب و  دص  لگ  **** ار نیچ  تبعل  دروآرب  رد 

داهن قیقع  رب  توقای  رهم  **** داهن قیحر  همشچ  نارب  بل 

دنسپ مشچ  هب  رظن  وکین  درک  **** دنق همشچ  مشچ و  رون  نارد  نوچ 

يادخ ياهمشخ  هدیرفآ ز  **** ياپ ات  نهد  زا  یتیرفع  دید 

ینادنچ دیدن  سک  اهدژاک  **** ینادند زارگ  یشیم  واگ 

ینهد نامسآ  هب  ات  نیمز  زا  **** ینمرها هک  رذگ  رد  اهدژا  ز 

زوت هب  دنشکرب  هک  ینامک  نوچ  **** زوک هللااب  ذوغن  یتشپ  هتفچ 

یگنسرف رازه  شدنگ  يوب  **** یگنچرخ يور  یسوق و  تشپ 

نازرگنر دیول  نوچ  ینهد  **** نازپ تشخ  رونت  نوچ  یینیب 

گنت ار  نامهیم  هدروآرب  رد  **** گنهن ماک  وچ  یبل  هدرک  زاب 

تفگ یم  نخس  نیا  داد و  یم  هسوب  **** تفهن راکشآ و  شیور  رس و  رب 

ترب هدیرد  نم  نادند  هب  يو  **** ترس هداتفوا  نم  گنچ  هب  ياک 

مه نادخنز  یسوب و  مبل  ات  **** مه نادند  يدز و  نم  رد  گنچ 

نانچ هن  دوب  نینچ  نادند  گنچ و  **** نانس غیت و  وچ  رگن  نادند  گنچ و 

تسس دش  ارچ  تتبغر  نامز  نیو  **** تسخن دوب  هچ  تتبغر  همه  نآ 

هام دنبم ز  رظن  خر  نامه  خر  **** هاوخب هسوب  تسدش  بل  نامه  بل 

ناتسد دص  هب  ییکیس  درواک  **** ناتسم ییقاس  تسد  زا  هداب 

دزد دشاب  هنحش  هچوک  نارد  هک  **** دزم هب  ریگم  يا  هچوک  رد  هناخ 

دیاب یم  وت  اب  هچنآ  منک  ات  **** دیاش یمه  نینچ  نیا  ناچ  يا 
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تسخن يا ز  هدید  هک  منانچ  سپ  **** تست روخرد  هکنانچ  مزاسن  رگ 

درک یم  نیشتآ  ياهملتشا  **** درک یم  نینچ  نیا  یبوشآ  مد  ره 

هتشگ اهدژا  هب  یهام  دید  **** هتشگ اونیب  ناهام  هکنوچ 

یمد واگ  هب  هدش  یمشچ  واگ  **** یمس زارگ  هدش  یقاس  میس 

ریگ ینعم  بآ  شریز  زا  دش  یم  **** ریق نوچمه  ياهدژا  نآ  ریز 

فان هداتفوا ز  شلفط  ینز  ای  **** فاکش هرهز  لفط  وچ  دز  يا  هرعن 

دیب ردنا  شتآ  هسوب  زا  دز  یم  **** دیپس وید  وچ  هیس  زارگ  ناو 

دیمر وید  غرم و  زاوآ  دمآ  **** دیمد حبص  رون  هک  هگنادب  ات 

ناو **** تساخرب ناهج  زا  تملظ  هدرپ 
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تساخرب نایم  زا  تالایخ 

ياج هب  دنامن  سک  دنتفر و  همه  **** يامن لعل  نارهوگ  فزخ  نآ 

خارف تشگ  زور  هک  هگنادب  ات  **** خاک رد  رب  هداتف  ناهام  دنام 

هدنبای شوه  راب  رگد  دش  **** هدنبات زور  ناحیر  نوچ ز 

تشهب ياج  هب  هتفات  یخزود  **** تشز یئاج  دید  داشگب  هدید 

هدش لایخ  هدید  رد  كاخ  **** هدش لان  هدنام  دنچ  یشلان 

دوب یلاح  هفرط  هک  دمآ  شفرط  **** دوب یلایخ  وا  لصاک  انب  ناز 

ناتسراخب زا  يرفص  ار  هفص  **** ناتسراخ هلمج  دید  ار  غاب 

رام ناراد  هویم  روم و  اه  هویم  **** راخ سخ و  همه  اهداشمش  ورس و 

هلاس هد  ياهرادرم  همه  **** هلاغزب تشپ  غرم و  هنیس 

ناروناج روگ و  ياهناوختسا  **** نارگراک بابر  گنچ و  يان و 

هدولآ تغابد  ياهمرچ  **** هدومآ رهوگ  ياه  قتت  ناو 

هدیدنگ بآ  ياهنیگراپ  **** هدید رد  بآ  وچ  ياهضوح 

دنام یقاس  زیر  هعرج  زا  هچناو  **** دنام یقاب  دوب و  هدروخ  وا  هچناو 

اهتحارج شیالاپ  همه  **** اهتحار سنج  اشاح ز  دوب 

همه دوب  حارتسم  شزیر  **** همه دوب  حار  ناحیر و  هچناو 

دناوخرب یهللارفغتسا  دوخ  رب  **** دنامرد دوخ  راک  هب  ناهامزاب 

دوش رادیاپ  هک  ین  نآ  يور  **** دوش راذگهر  هک  ین  نآ  ياپ 

تسیراگرپ هچ  نیا  دنویپ و  هچ  نیا  **** تسیراک بجع  نتشیوخ  اب  تفگ 

یناتستنحم زورما  ندید  **** یناتسب هتفکش  ندید  شود 
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دوب هچ  راگزور  غاب  لصاح  **** دوب هچ  راخ  ام و  هب  ندومن  لگ 

میراد اهدژا  هم  باقن  رد  **** میراد ام  هچره  هک  هن  یهگاو 

دنزاب یم  هچاب  قشع  ناهلباک  **** دنزادنارب ار  هدرپ  را  ینیب 

ینیب یم  هک  دش  تشز  یگنز  **** ینیچ یمور و  ياهمقر  نیا 

نورد حارتسم  نوریب و  حار  **** نوخ رس  رب  هدیشکرب  یتسوپ 

تسود درادن  یسک  ار  ینخلگ  **** تسوپ نآ  دنشکرب  هبامرگ  رگ ز 

دید هلس  رد  رام  تشادنپ  هرهم  **** دیرخ هرهم  رام  هک  رصبم  سب 

کشم هفان  تفای  دوع  هرگ  **** کشخ هطیرخ  نیا  رد  لفغم  سب 

ناهام هصق  نم ز  نوچ  تسر  **** ناهاوخدب گنچ  ناهام ز  هکنوچ 

تفرذپ اهرذن  درک و  اه  هبوت  **** تفرگ شیپ  ریخ  راک  تین 

تفر و یم  هار  **** تخیرگ يادخ  رد  كاپ  لد  زا 
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تخیر یم  خر  نوخ ز 

كاخ هب  داهن  خر  ار و  دوخ  تسش  **** كاپ نشور و  دیسر  یبآ  هب  ات 

تفگ يراز  هب  ناسکیب  سک  اب  **** تفر يراوخ  هب  نیمز  درک و  هدجس 

يامنب نم  هار  هدنیامن  يو  **** ياشگب نم  راک  هدنیاشگ  ياک 

سک رگید  هن  هر  میئامن  وت  **** سب هتسب و  راک  میئاشگ  وت 

یئامنن هار  وت  اروک  تسیک  **** یئاهنت يامنهر  ارم  هن 

دیلام دوخ  هاگ  هدجس  رد  يور  **** دیلان دوخ  يادخ  رد  یتعاس 

شیوخ رکیپ  لکش و  هب  یصخش  دید  **** شیوخ رب  رد  تفگرب  رس  هکنوچ 

ینارون حبص  وچ  یئور  خرس  **** یناسین لصف  وچ  یشوپ  زبس 

تست رهوگ  هک  ارهوگ  یتمیق  **** تسرد هب  یتسیک  هجاوخ  ياک  تفگ 

تسد مریگب  ارت  ات  مدمآ  **** تسرپ يادخ  يا  مرضخ  نم  تفگ 

شیوخ هناخ  هب  ارت  دناسر  یم  **** شیپ دماک  تست  کین  تین 

ياشگ زاب  دنبب و  مهرب  هدید  **** ياپ رس  زا  هد  نم  هب  ار  دوخ  تسد 

دید یناگدنز  بآ  دوب  هنشت  **** دینش رضخ  مالس  ناهام  هکنوچ 

داشگب نامز  رد  تسب و  رد  هدید  **** داد شتسد  هب  کبس  ار  دوخ  تسد 

هار دوب ز  هدرب  وید  شلواک  **** هاگتمالس نارد  ار  دوخ  دید 

بارخ راید  زا  دمآ  رصم  يوس  **** باتش درک  داشگرد و  ار  غاب 

شوپ قرزا  يراوگوس  زا  کیره  **** شوماخ ار  شیوخ  نارای  دید 

مامت شیوخ  ناتسود  اب  تفگ  **** ماجرف ات  دید  زاغآ  هچره ز 

دندرک وا  رهب  قرزاک ز  دید  **** دندرک وخ  هک  ناتسود  نآ  يو  اب 
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دیشوپ رد  درک و  تسار  یقرزا  **** دیشوک تقفاوم  رد  همه  اب 

تفرگ راگزور  گنر  کلف  نوچ  **** تفرگ رارق  ورب  قرزا  گنر 

دنرپ تفاین  وا  گنر  زا  رتشوخ  **** دنلب نامساک  تسنآ  قرزا 

ددرگ ناوخ  صرق  هب  شباتفآ  **** ددرگ نامسآ  گنرمه  هک  ره 

دنک باتفآ  صرق  زا  هصرق  **** دنک باسح  نآ  هک  قرزا  لگ 

دراد رظن  وا  رد  قرزا  لگ  **** دراد رس  باتفاک  یئوس  ره 

تسرپ باتفآ  ودنه  شدناوخ  **** تسه قرزا  هک  یلگ  ره  مرجال 

هب هاش  تفرگ  شرانک  رد  **** رهچ ابیز  هام  تفگ  نوچ  هصق 
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رهم

مشش میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  یلدنص و  دبنگ  رد  هبنشجنپ  زور  مارهب  نتسشن  شخب 31 - 

بوسنم يرتشم  هب  تداعس  زو  **** بوخ يزور  تسا  هبنشجنپ  زور 

ياس لدنص  كاخ  تخوس  ار  دوع  **** ياشگ هفان  تفگ  حبص  مد  نوچ 

ماج هماج و  هاش  درک  یلدنص  **** ماف لدنص  كاخ  رادومن  رب 

نوگ لدنص  يارس  دبنگ  هب  دش  **** نورب دوبک  دبنگ  زا  دمآ 

نیعلاروح تسد  رثوک ز  باو  **** نیچ تبعل  تسد  دشروخ ز  هداب 

درک یم  یمرخ  هدروخ  یم  زو  **** دروخ یم  یم  روح  تسد  زا  بش  ات 

گنهن ماک  هب  رد  دومآرب  وچ  **** گنر یلحک  طیحم  نیا  فدص 

درگ دناشف  شرطاخ  زک  تساوخ  **** درورپ نیچ  مشچ  گنت  نازا  هاش 

داشگب نیبگنا  يوج  بطر  زو  **** داشگب نیچ  هرهچ  نیچ ز  يوناب 

ناهشداپ هاشداپ  نیرترب  **** ناهج ناج  وت  زا  هدنز  ياک  تفگ 

تسایرد رد  بآ  هوک و  رد  گنس  **** تسارحص رد  گیر  هکناز  رتشیب 

رادروخرب تخب  رمع و  زا  يداب  **** رای تتخب  تسه  هک  تداب  رمع 

شخب یئاشداپ  هکلب  اشداپ  **** شخب یئانشور  دیشروخ  وچ  يا 

هتسب هتسکش و  نابز  نیز  **** هتسویپ كانشیدنا  دوخ  نم 

یناشفا نهاکس  دیاب  درک  **** یناحیر حار  شیپ  یهگنآ  و 

دهاوخ نارفعز  هدنخ  یپ  زو  **** دهاوخ ناج  طاشن  هش  نوچ  کیل 

میازفا شطاشن  رد  يا  هدنخ  **** میاشگب هطیرخ  ار  يژم  ژک 

دیآ ریگیاج  هاش  لد  رد  **** دیآ ریذپلد  هکناز  را  میوگ 
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تسد رس  رب  داد  هسوب  ار  هاش  **** تسرپ رهم  هام  درک  اعد  نوچ 

ناور دندش  رگد  يرهش  يوس  **** ناوج ود  دوخ  رهش  یتقو ز  تفگ 

شیوخ هشوت  هار  بیترت  هدرک  **** شیوخ هشوگ  لاوج  رد  یکیره 

دوب روخرد  مان  هب  کیره  لعف  **** دوب رش  نآ  مان  ریخ و  نیا  مان 

هاگن دنتشاد  هک  ار  يا  هشوت  **** هار هس  ود  یکزور  دندیرب  نوچ 

تشاک یم  نآ  دورد و  یم  هلغ  نیا  **** تشاد یم  هگن  رش  دروخ و  یم  ریخ 

شوجب راخب  زا  ینابایب  هب  **** شوداشود ود  ره  دندیسر  ات 

مرن یتشگ  موم  وچ  يو  زا  نهاک  **** مرگ شتآ  زا  رونت  نوچ  يا  هروک 

مومس هب  ار  لامش  داب  هدرک  **** موب يراس  کشخ  يریسمرگ ز 

بآ درادن  درد و  ییرود  **** بارخ نیمز  ناک  تشاد  ربخ  رش 

زا یکشم 
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رد وچ  تشادهاگن  هطیرخ  رد  **** رپ ناهنپ  هدرک  بآ 

تسهاچ نآ  تسین  باک  ربخ  یب  **** تسهار رد  بآ  هک  غراف  ریخ 

زات کت و  اب  دنتخات  یم  ود  ره  **** زارد هار  مرگ و  نابایب  رد 

تفرب ریخ  بآ  دنام و  رش  بآ  **** تفه يزور  دندش  یمرگ  هب  نوچ 

تفگن ثیدح  رش  ریخ و  زا  يو  اب  **** تفهن ریخ  اربآ ز  نآ  هک  رش 

دوخ هنیگبآ  رد  یبآ  دراد  **** دب رهوگ  وک ز  دید  نوچ  ریخ 

یناحیر قیحر  نوچ  دروخ  یم  **** یناهنپ قیفر  زا  تقو  تقو 

تخود یمرب  هبال  نادند ز  هب  بل  **** تخوس یم  یگنشت  بات  رد  هچرگ 

دروخ یم  رگج  زا  ینادند  بآ  **** درک یم  رظن  وا  بآ  رد  هنشت 

شرظن یگداشگ  زا  دنام  زاب  **** شرگج دش  کشخ  هک  يدح  هب  ات 

گنس رد  ناشبآ  هدنراد و  بآ  **** گنر شتآ  لعل  ود  دوخ  اب  تشاد 

ناهد بآ  هن  یلو  هدید  بآ  **** ناهن لعل  ود  نازا  بآ  دیکچ  یم 

داهن رادبآ  گیر  نآ  شیپ  **** داشگ رادبآ  لعل  نآ  یلاح 

بآ یتخل  هب  شکب  ار  مشتآ  **** بایرد یگنشت  مدرم ز  تفگ 

شورفب ای  شخبب  تمه  هب  ای  **** شون وچ  لالز  نآ  زا  بآ  یتبرش 

زاونب دوخ  بآ  هب  ار  مرهوگ  **** زادنا شیوخ  بآ  رد  رهوگ  ود  نیا 

وا رب  داشگ  قرو  ار  دوخ  مان  **** وا رب  داب  يادخ  مشخ  هک  رش 

شاب غراف  بیرف  نیز  مغراف  **** شارتم رب  همشچ  گنس  زک  تفگ 

یناتسب رهش  دابآ  هب  ات  **** یناریو هب  مرهوگ  یهد  یم 

مرت بیرف  یمدآ  وید  نم ز  **** مروخ بیرف  نیا  هک  مفیرح  هچ 
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نم يزاب  هقح  هب  وت  هرهم  **** نم يزاس  هراچ  تقو  دسرن 

بیکش هب  يرماقم  زا  ما  هدرک  **** بیرف نوسف و  نینچ  نارازه  دص 

يربب نم  بآ  ییآ  رهش  هب  نوچ  **** يروخب نم  بآ  هک  مراذگن 

زاب یناتس  تبقاع  شنم  زک  **** زار هب  وت  زا  مناتس  نوچ  رهگ  نآ 

یناتسب هنوگ  چیه  شنم  زک  **** یناوتن هک  مدیاب  يرهگ 

يوجرهوگ تسد  هب  مراپس  ات  **** يوگب تسا  رهوگ  هچ  نآ  تفگ  ربخ 

نیاک **** تسرصب رهوگ  ود  نآ  رش  تفگ 
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تسرتزیزع نیا  زا  نآ  نازا 

باتب يور  دروخبآ  نیز  هن  رو  **** بآ هب  شورف  نم  هب  ار  اهمشچ 

مرگ شتآ  هب  یهد  مدرس  باک  **** مرش يرادن  ادخ  زا  تفگ  ریخ 

دوب راک  هچ  وگب  ندنک  مشچ  **** دوب راوگشوخ  هک  مریگ  همشچ 

شیب زا  دوس  هچ  دوش  دص  رگ  همشچ  **** شیورد موش  دوخ  مشچ  زا  نم  نوچ 

شورفب رز  هب  ار  بآ  ناوت ؟ نوچ  **** شون همشچ  رهب  نداد ز  مشچ 

زین مراد  هچنادب  طخ  مهدب  **** زیچ مراد  هچنآ  ناتسب و  لعل 

دنسرخ موش  يرواد  نیدب  هک  **** دنگوس مروخ  ناهج  يادخ  هب 

درس یبآ  هب  نکم  يرهم  درس  **** درم هرس  يا  نم  رب  راذگب  مشچ 

دوب هناهب  یسب  نیز  ار  هنشت  **** دوب هناسف  نخس  نیاک  رش  تفگ 

دوب دناوت  نیا  زا  شیب  رهگ  نیک  **** دوس درادن  رهگ  دیاب  مشچ 

دناشف همشچ  بآ  رب  یمشچ  بآ  **** دنامب هریخ  شیوخ  راک  رد  ریخ 

درب دهاوخن  هگیاج  نازا  ناج  **** درم دهاوخب  یگنشت  زک  دید 

تفیکش درس  بآ  زک  وک  يا  هنشت  **** تفیرف درس  بآ  هب  شمرگ  لد 

رایب هنشت  يوس  بآ  یتبرش  **** رایب هنشد  غیت و  زیخرب  تفگ 

شوخ یبآ  هب  شکب  ار  مشتاو  **** شکرب نم  نیشتآ  هدید 

میب سپ  زا  يراودیما  دبای  **** میلست نانچ  زک  درب  نینچ  نظ 

داب وچ  تفر  هنشت  كاخ  نآ  شیپ  **** داشگ زاب  هنشد  دید  نآ  هک  رش 

غیرد غارچ  نتشک  شدمان  **** غیت دز  وا  مشچ  ود  غارچ  رد 

درک نوریب  جات  ار ز  يرهوگ  **** درک نوگلگ  غیت  هب  ار  یسگرن 
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هار تمه  درک  هدادان  بآ  **** هابت دوب  هدرک  وچ  هنشت  مشچ 

تشاذگب یهت  ار  هدید  یب  درم  **** تشادرب شرهوگ  تخر و  هماج و 

شرش ریخ و  ییهاگآ ز  دبن  **** شرب رش ز  دید  هتفر  نوچ  ریخ 

دید ار  دوخ  هک  دبن  شمشچ  هک  هب  **** دیتلغ یم  كاخ  نوخ و  رس  رب 

گرگ تفآ  زا  رود  تشاد  يا  هلگ  **** گرزب نارتهم  يدرک ز  دوب 

یسک تشادن  اپراچ  نانچناک  **** یسب زین  بوخ  نایاپراچ 

وا **** شیوخ وا  اب  تشه  تفه و  يا  هناخ 
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شیورد رگد  نآ  دب  رگناوت 

درگ نابایب  ناینابایب  نوچ  **** درون هوک  نیشن  ارحص  درک 

تشد هب  تشد  دنارچ  یم  ار  هلگ  **** تشگ ارحص  هب  فلع  يارب  زا 

هاگلزنم هتفه  ود  اجنآ  يدرک  **** هایگ دروخبآ و  يدید  اجک  ره 

دنار یم  رگد  بناج  رب  هلگ  **** دنام یم  ار  ياج  دروخ  فلع  نوچ 

ریش وچ  دوب  هداشگ  اجنآ  هجنپ  **** رید هن  زور  ود  نارد  ار  اضق  زا 

لاخ ودنه  مشچ و  كرت  یتبعل  **** لامج هب  يرتخد  دوب  ار  درک 

هدرورپ زان  هب  ینینزان  **** هدروخ رگج  گر  زا  بآ  يورس 

شیوخ ندرگ  هب  نسر  ار  هم  هدرک  **** شیب نماد  هب  ات  فلز  نسر 

غاز رپ  زا  رت  هیس  یهایس  هب  **** غاب هشفنب  نوچ  دعج  رب  دعج 

تسد هتفای  هنامز  بیرف  رب  **** تسم نوسفا  زا  دوب  هک  شزمغ  رحس 

ندروخ یلباب  هب  هداهنلد  **** ندرک یلباب  رحس  نآ  زا  قلخ 

دوب هتفات  شیگدنبات  هم ز  **** دوب هتفای  داوس  شلاخ  بش ز 

شنهد رب  هتسب  هار  ار  هسوب  **** شنکش رکش  هتسپ  یگنت 

یهام نوچ  بآ  راکبلط  دش  **** یهاگرخ هام  هدنمارخ  نآ 

هاگن هب  نآ  بآ  یناخ  نازا  دوب  **** هار زا  رود  دوب  بآ  ییناخ 

یناهنپ هناخ  يوس  درب  ات  **** یناخ نآ  بازا  درک  رپ  هزوک 

روجنر يا  هدروخ  مخز  زا  دماک  **** رود زا  دینش  يا  هلان  ناهگان 

دید یناوج  نوخ  كاخ و  رد  هتسخ  **** دینش هلان  وچ  دش  هلان  یپ  رب 

دناوخ یم  ار  يادخ  عرضت  رد  **** دناشفا یم  درد  یئاپ ز  تسد و 
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زارف تفر  هدروخ  مخز  نآ  شیپ  **** زان دش  نورب  رس  ار ز  نینزان 

دولآ نوخ  راسکاخ و  نینچ  نیا  **** دوب یناوت  سک  هچ  کحیو  تفگ 

دروخ هک  وت  رب  راهنیز  نینچنیو  **** درک هک  وت  یناوج  رب  متس  نیا 

یکلم رگو  يا  هداز  يرپ  رگ  **** یکلف هتشرف  يا  تفگ  ریخ 

دراد ییزارد  نم  هصق  **** دراد ییزاب  هفرط  نم  راک 

یبایرد هک  نک  دهج  ار  هنشت  **** یبآ یب  یگنشت و  زا  مدرم 

مدرب ناج  تسه  هرطق  یکی  رو  **** مدرم نم  هک  ور  تسین  رگا  بآ 

فطل هب  یبآ  شداد  **** تاجن دیلک  بل  شون  یقاس 
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تایح بآ 

دروخ دیاش  هکنآ  ردق  رب  دروخ  **** درس تبرش  لد ز  مرگ  هنشت 

وا هدید  غارچ  نآ  تشگ  داش  **** وا هدیرمژپ  ناج  دش  هدنز 

يادخ مان  رب  دنکفا و  مهرد  **** ياج دوب ز  هدنک  ار  يا  هدید 

زونه دوب  هدنام  هیپ  رد  هلقم  **** زوت يدیپس  دش  هدیشارخ  رگ 

شیاج زا  دیاش  تخیگنارب  هک  **** شیاپ رد  دید  روز  ردقنآ 

تسد شتفرگ  یمدرم  رس  زو  **** تسبب داهن و  وا  مشچ  رد  هیپ 

تسار هر  رب  درب  تشگ و  شدیاق  **** تساخرب ات  مامت  يدهج  درک 

وا هرمه  دوب  هدید  یب  درم  **** وا هگنب  دوب  هک  اجنادب  ات 

درپس وا  تسد  هب  ار  وا  تسد  **** درمش هناخ  لها  هک  ار  يرکاچ 

یناسآ هب  شرب  ام  رد  رب  **** یناجنرن ات  هتسهآ  تفگ 

دومن زاب  دید  هک  یتشذگرس  **** دوز ردام  شیپ  تفر  نتشیوخ 

يدرواین شدوخ  اب  يدماک  **** يدرک اهر  ارچ  ردام  تفگ 

يدش هدوزف  شتحار  یکدناک  **** يدش هدومن  يا  هراچ  رگم  ات 

دسرب نامز  نیا  هک  مراد  مشچ  **** دسرب ناج  هب  را  مدرواک  تفگ 

دروآ هاگباوخ  يوس  ار  هتسخ  **** دروآ هار  هناخ  هب  وک  يرکاچ 

شدنداد بابک  ابروش و  **** شنداهن ناوخ  دندرک و  ياج 

درد هب  داهن  رس  یتخل و  دروخ  **** درس مد  اب  هدیسر  یمرگ  درم 

ارفص دنکشب  هچنآ  دروخ  ات  **** ارحص زا  هگنابش  دماک  درک 

دوب تدایز  نازا  شارفص  شوج  **** دوب تداع  هن  نآ  هک  يزیچ  دید 
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هداد ناج  هدروخ  مخز  یسک  نوچ  **** هداتفا دید  هتسخ  یشهیب 

تسارچ هتسخ  ناوتان و  نیچنیاو  **** تساجک زا  ناوتان  صخش  نیک  تفگ 

تسرد هب  نآ  حرش  تسنادن  سک  **** تسخن دوب  هتشذگ  يو  رب  هچنآ 

دنتفس وا  عزج  ساملا  هب  هک  **** دنتفگ شندنک  مشچ  هصق 

هتسب رظن  يا  هدید  یب  دش ز  **** هتسخ رگج  ناگدید  نوچ  درک 

دنچ یگرب  درک  تسیاب  زاب  **** دنلب تخرد  نآ  خاش  زک  تفگ 

ندتس وزا  باتو  اجنآ  ندوس  **** ندتس وزا  بآ  گرب و  نتفوک 

زاب یئانشور  هدید  یتفای  **** زاس یتفرگ  یمهرم  نینچ  رگ 

تخرد گرب  ود  نآ  باز  دوش  هب  **** تخس دشاب  هچرگ  هدید  هنخر 

داد ناشن  سپ 
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تسام یناخ  هک  دروخبآ  نآ  زا  تفگ  **** تساجک تخردناک 

زغم ددرگ  هداشگ  شمیسن  زک  **** زغن یتخرد  نهک  هتسر  تسه 

خارف ودره  نایم  رد  ییرود  **** خاش ود  هدیشکرب  خیب  زا  شقاس 

رون درآرد  ار  هتفر  هدید  **** روح هلح  وچ  وزا  خاش  کی  گرب 

تاجن عرص  دهد ز  ار  نایعرص  **** تایح بآ  وچ  رگد  خاش  گرب 

درپس جالع  نآ  ریبدت  هب  لد  **** درک رتخد  دینش  نآ  درک  نوچ ز 

تسار یئاونیب  گرب  دنک  ات  **** تساوخرد ردپ  زا  درک و  اه  هبال 

تخرد يوس  تفر  تشادرب  هار  **** تخس ندرک  هبال  دید  نوچ  درک 

گرم زا  ناگتسخ  يورادشون  **** گرب یتشم  تخرد  زا  درک  زاب 

تشاذگ زاب  زغم  هکنادنچ  تفوک  **** تشادرب نینزان  دروآ  دمآ 

دناشف دنمدرد  هاگرظن  رد  **** دنامن درد  هکنانچ  یفاص  درک 

تسشنب یتعاس  درد  زا  هتسخ  **** تسبرد مهب  ار  هدید  وراد و 

داهن زاب  تخت  نیلاب  هب  رس  **** داهن زاسراک  تخب  رب  هدید 

شرظن رب  هداهن  اهالط  نآ  و  **** شرس هتسب  زور  جنپ  ات  دوب 

شدنداشگرب هدید  زا  وراد  **** شدنداد صالخ  مجنپ  زور 

تسخن دوب  هکنانچ  هنیع  هب  دش  **** تسرد تشگ  هتفر  تسد  زا  مشچ 

رحس هب  دفکشب  هک  سگرن  ود  نوچ  **** رظن داشگرب  هدید  یب  درم 

سارخ واگ  وچ  دش  هتسر  دمر  زک  **** ساپس درب  دید  ریخ  ناک  ریخ 

دنتسبرب يور  دنداشگ و  لد  **** دنتسر لد  جنر  هناخ ز  لها 

درک رتخد  دوب  هتشگ  نابرهم  **** درب يو  رب  هک  اهجنر  یسب  زا 
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دنب تشگ ز  هداشگ  رهوگ  جرد  **** دنلب ورس  داشگ  سگرن  ود  نوچ 

هدازآ ناوج  لامج  رب  **** هدازیرپ نآ  دش  رت  نابرهم 

وا ینابرهم  دش ز  نابرهم  **** وا یناسر  فطل  زا  زین  ریخ 

مارخ زیخ و  تقو  هب  شدوب  هدید  **** مامت دوب  هدیدن  شیور  هچرگ 

یسب هدیسر  ودب  شتسد  فطل  **** یسب هدینش  وا  نیریش  ظفل 

دنویپ یهز  لد  هتسب  ورد  مه  **** دنبلد نآ  دوب و  هتسب  ورد  لد 

يرمک يرکاچ  هار  زا  یتسب  **** يرحس ره  ریپ  درک  اب  ریخ 

يرایشه یگتسهآ و  يدرک  **** يراد هلگ  ینابرتش و  هب 

ساپ یتشاد  **** گرگ تفآ  يدرک  رود  هلگ  زا 
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گرزب درخ و  هلمج 

یناسآ نت  نآ  تفای  وا  زا  نوچ  **** ینابایب ور  ارحص  درک 

درک شزیچ  نام و  ناخ و  مکاح  **** درک شزیزع  دوخ  يالوت  هب 

خارف تشگ  يوجتسج  هصق  **** خاتسگ رد  هناخ  هب  دش  نوچ  ریخ 

وا هدیسر  متس  نآ  دوب  هک  زک  **** وا هدید  لاح  دنتسج  زاب 

تفگ همه  رش  ریخ و  شدوب ز  هچره  **** تفهنن رش  ثیدح  ناشیا  زا  ریخ 

بابک درک  شیگنشت  شتاک  **** بآ ندیرخ  رهوگ و  هصق 

دنزگ دناسر  شرهوگ  رگد  هب  **** دنکرب شرهوگ  هدید  زا  هکناو 

تشاذگب ار  هنشت  هدادان  باو  **** تشادرب رهگ  نآ  تفس و  رهگ  نیا 

رید بهار  وچ  دز  كاخ  رب  يور  **** ریخ دینش ز  ناتساد  ناک  درک 

یللخ ار  هفوکش  نیا  دناسرن  **** یلجا یب  داب  دنت  نانچناک 

تشز ینابز  نازا  دید  الب  هچ  **** تشرس هتشرف  ناک  دندینش  نوچ 

رت یمارگ  ناج  ناشیا ز  رب  دش  **** رت یمان  تشگ  مان  زا  ریخ 

تشاذگن سک  هب  شتمدخ  نینزان  **** تشاد دیاب  هکنانچ  شدنتشاد 

دروخ یم  یشتآ  داد و  یم  بآ  **** درک یم  یشتسرپ  هتسب  يور 

دربن تفای  زاب  هک  ناج  نآ  يو  زا  **** درپسب ودب  لد  هرابکی  ریخ 

رتش دنپسوگ و  واگ و  تمدخ  **** رد یمارگ  نآ  دای  رب  درک 

دنویپ دنک  یسلفم  نم  وچ  اب  **** دنبلد نیا  هک  دشن  نکمم  تفگ 

لام هنیزخ و  یب  تفای  ناوتن  **** لامک لامج و  نیدب  ار  يرتخد 

یشیوخ رب  شیوخ  مشچ  مهن  یک  **** یشیورد هب  مروخ  ناشنان  هک  نم 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1004 

http://www.ghaemiyeh.com


يرفس مروآرب  هناکریز  **** يرطخ نینچ  زک  تسین  نازا  هب 

تشد زا  تفر  هناخ  هب  یهاگماش  **** تشذگب يا  هتفه  هصق  نیا  رب  نوچ 

جنگ رس  رب  هتسشن  یئادگ  نوچ  **** جنر هب  سورع  نآ  رامیت  لد ز 

لاح لوا  دوب  هکناز  رت  هنشت  **** لالز بآ  ربارب  رد  هنشت و 

شلگ درک  هفوکش  هدید  بآ  ز  **** شلد تشاد  هک  يا  هنخر  زا  بشنآ 

زان يدیشک  یسب  نابیرغ  زا  **** زاون بیرغ  ياک  درک  اب  تفگ 

تست هداد  زاب  ود  ره  ناج  لد و  **** تست هداهن  انب  ممشچ  رون 

وت ناوخ  زا  تمعن  **** مدرورپ وت  هزیر  ناوخ  هب  نوچ 
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مدروخ یسب 

تسنم نیرفآ  زا  شیب  وت  رکش  **** تسنم نیبج  زا  رترب  وت  غاد 

منوخ زا  دیآ  وت  ناوخ  يوب  **** منوریب نورد و  یئوجب  رگ 

تسه یهاوخب  رگا  ناوخ  رب  رس  **** تسد مرادن  نیا  رب  رس  رب  ناوخ 

دوس دیاشن  رگج  رب  یکمن  **** دوب دیاشن  نامهیم  نیا  زا  شیب 

وت يراد  ساپس  نم  زا  دیان  **** وت يراوخ  هلاون  سایق  رب 

ياجب وت  قح  مروآ  هچنآ  دهد  **** يادخ شیوخ  لضف  هب  مه  مرگم 

يروتسد وت  تمدخ  زا  مهاوخ  **** يرود زا  مبای  رامیت  هچرگ 

شیوخ تیافک  زا  راک و  زا  مرود  **** شیوخ تیالو  زک  تسهاگرید 

هار تمیزع  منک  هناخ  يوس  **** هاگپ دادماب  هک  مراد  مزع 

ترد كاخ  متمه ز  دربن  **** ترب موش ز  ادج  تروص  هب  رگ 

رود يرادن  ملد  يرود  هک ز  **** رون همشچ  وت  نوچ  هب  مراد  مشچ 

ینک لالح  ارم  مدروخ  هچناو  **** ینک لاب  هداشگ  ار  متمه 

درک هناخ  لیخ  هب  شتآ  دز  رد  **** درب رخآ  هب  نخس  وگ  نخس  نوچ 

تسار پچ و  رد  داتف  یئاه  ياه  **** تساخرب نایم  زا  يدرک  هیرگ 

رت دش  اه  هدید  کشخ و  اهزغم  **** رتب هداز  درک  نایرگ و  درک 

دندرسفاک دندب  یبآ  یئوگ  **** دندرب ورف  رس  هیرگ  سپ  زا 

ياج ناراکشیپ  یلاخ ز  درک  **** يار نشور  درک  دروآرب  رس 

شومخ نابرهم و  بوخ و  كریز و  **** شوه هب  ناوج  ياک  ریخ  اب  تفگ 

يراخ رگد  یهرمه  زا  هدروخ  **** يراب دوخ  رهش  هب  تریگ  هتفر 
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تسد يراد  وت  دب  کین و  همه  رب  **** تسه يراگماک  زان و  تمعن و 

دنهدن نانمشد  هب  ار  ناتسود  **** دنهدن نانع  دب  هب  نادرم  کین 

ارم زیچ  تسه  رایسب  تسین و  **** ارم زیزع  رتخد  یکی  زج 

تسوکن هن  شمیوگ  هک  دشاب  تشز  **** تسود تمدخ  نابرهم  رتخد 

ناهج هب  وا  يوب  تساراکشآ  **** ناهن کشم  تسا  هفان  رد  هچرگ 

ام رب  رتزیزع  ناج  زا  یتسه  **** ام رتخد  ام و  هب  لد  یهن  رگ 

يداماد هب  منک  ترایتخا  **** يدازآ هب  يرتخد  نینچ  رب 

ات تمهد  **** رتش دنفسوگ و  مراد ز  هچناو 
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رپ يدرگ  هیام  ز 

زارف لیحر  دسر  ات  میز  یم  **** زان تمعن و  هب  امش  نایم  نم 

درب دیاش  هکنانچنآ  يا  هدجس  **** درک دینش ز  یلدشوخ  نیک  ریخ 

دنتفخ یشوخلد  زان و  رس  زا  **** دنتفگ نخس  یمرخ  نیدب  نوچ 

رز لجالج  نوچ  دیلان  غرم  **** رمک تسب  وچ  تفص  نوره  حبص 

تخت رب  یقرشم  ناطلس  تفر  **** تخب نویامه  علاط  رس  زا 

تسار ندرک  حاکن  راک  درک  **** تساخرب هگباوخ  لدشوخ ز  درک 

تسدنمورب وزا  دالوا  مخت  **** تسدنویپ لصا  هک  یحاکن  هب 

ریس دراطع  اب  داد  ار  هرهز  **** ریخ هب  درپس  ار  شیوخ  رتخد 

تفاتب هفوکش  رب  دیشروخ  رون  **** تفای ناویح  بآ  هدرم  هنشت 

شیب رثوک  بآ  زا  داد  یتبرش  **** شیوخ هنشت  هب  بل  شون  یقاس 

داد یناگدنز  بآ  شرخآ  **** داد یناخ  بآ  هچرگ  شلوا 

مک يزیچ  دوبن  دیاب  هچنآز  **** مه هب  ود  ره  دنتسیز  نامداش 

دندروخ یم  داش  دوب  ناش  هچنآو  **** دندرک یم  دای  هنیشیپ  دهع 

تشاذگب دوخ  ناگیامنارگ  رب  **** تشاد دوخ  اب  هک  يا  هیام  ره  درک 

همه تشگزاب  ریخ  يوس  هب  **** همر نام و  ناخ و  هک  دش  نانچ  ات 

تخر ارحص  يوس  دنتفرگرب  **** تخرد بآ و  رازغرم  نآ  زا  نوچ 

يوج نامرد  تشگ  شناج  وزا  هک  **** يوب لدنص  تخرد  يز  دش  ریخ 

خارف یهگرب  رایسب  دیچ  **** خاش ود  نوتس  زک  خاش  کی  هن ز 

رتش راب  نایم  رد  هیبعت  **** رپ نابنا  ود  اهگرب  نآ  زا  درک 
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مان هب  هدید  ياود  دوخ  رگد  ناو  **** مامت عرص  جالع  دب  یکی  نآ 

تفهن تشاد  هدید  ار ز  اود  نآ  **** تفگن زاب  گرب  لاوحا  سک  اب 

هاش رتخد  تشاد  عرص  ورد  هک  **** هار دنتفاتش ز  يرهش  هب  ات 

دندروخ یم  غیرد  دش  یمن  هب  **** دندرک یم  هراچ  رایسب  هچرگ 

رهش هب  رهش  دیما  رب  هدمآ  **** رهب شناد  دوب  هک  یگشزپ  ره 

يرپ شیپ  ار ز  وید  تفآ  **** يرگ هراچ  قیرط  زا  دنرب  ات 

تسرد جالع  دنک  وکناره  هک  **** تسخن دوب  هدرک  طرش  هشداپ 

يداماد هب  منک  شدنمجرا  **** يدازآ هب  مهد  ار  وا  رتخد 

روخرد يزاس  هراچ  دنکن  **** رتخد نیا  لامج  دنیب  هکناو 

زا يو  رب 
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منک زاب  غیت  هب  نت  زا  شرس  **** منک زاتکرت  غیت 

رامیت رد  کشزپ  نیدنچ  تشک  **** رامیب نآ  دید  هک  یئاود  یب 

بیرغ نامدرم  هچ  يرهش  هچ ز  **** بیبط رازه  هدش  هدیرب  رس 

شاعم يوزرآ  هب  کی  ره  کیل  **** شاف تیالو  رد  تشگ  نخس  نیا 

داتفا یم  شیوخ  نوخ  یپ  رد  **** داد یمرب  داب  هب  ار  دوخ  رس 

دید دوخ  اب  صالخ  ار  للخ  نآ  **** دینشب نخس  نیا  مدرم  زک  ریخ 

تفر مناوت  نم  راخ  نیا  هر  زک  **** تفگ ار  هشداپ  داتسرف و  سک 

ياج هب  شیوخ  طرش  وت  اب  مرواو  **** يادخ لضف  هب  وا  جنر  مربن 

يرود ار  هدنب  تسه  عمط  زک  **** يروتسد هب  دوب  نآ  طرش  کیل 

درک مهاوخ  يادخ  يارب  زا  **** درک مهاوخ  يار  هک  ار  اود  نیا 

يزور ضرغ  نیا  بابسا  دنک  **** يزوریپ تقو  هب  میادخ  ات 

هار یسوب  تسد  هب  شداد  هاش  **** هاش هب  دیسر  وا  ماغیپ  هکنوچ 

درم هرس  ياک  تفگ  دیسرپ و  هاش  **** درک بجاو  هب  یتمدخ  دش  ریخ 

ریس تداعس  زا  داد  مرتخاک  **** ریخ ممان  تفگ  وت ؟ مان  تسیچ 

لاگس هراچ  دنمریخ  ياک  تفگ  **** لاف هب  دید  هتسجخ  شمان  هاش 

تمان نوچ  داب  ریخ  تبقاع  **** تماجرف کین  لغش  نینچ  رد 

درب رتخد  يارس  تولخ  هب  ات  **** درپسب یمرحم  هب  ار  وا  هگناو 

دیب وچ  هتشگ  عرص  دابزا  يورس  **** دیشروخ نوچ  ریخ  دید  يرکیپ 

هتفخان زور  هدوساین  بش  **** هتفشآ ریش  وچ  یمشچ  واگ 

تخس هدز  ورب  هرگ  دوخ  اب  تشاد  **** تخرد هتسجخ  نازا  گرب  یکدنا 
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تخاونب ار  هنشت  هک  نیریش  درس و  **** تخاسرب یتبرش  هدوس  ناز  دوس و 

درگ نآ  تسشن  ورف  شغامد  زو  **** دروخ تبرش  هدازهاش  ات  داد 

دوب اج  کی  هب  شنتفخ  ندروخ و  **** دوب ادوس  هک  هلولو  نازا  تسر 

رابغ بیهن  زا  دش  نمیا  تفخ و  **** راهب هتفکش  ناک  دید  نوچ  ریخ 

شوخ لد  اب  درک  هناخ  يوس  رس  **** شفونیم يارس  ناز  نورب  دش 

دنامب هتفگن  دوخ  لاح  ردپ  اب  **** دنامب هتفخ  زور  هس  خر  يرپ  ناو 

هکنوچ زور  میس  رد 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1011 

http://www.ghaemiyeh.com


تشاد روخرد  هک  اهزیچ  نآ  دروخ  **** تشادرب رس 

دیود يارس  رد  شفک  یب  ياپ  **** دیسر شوگ  هب  شا  هدژم  نیا  هک  هش 

يارس نایم  رد  تخت  رب  دید  **** يار هب  شوه و  هب  ار  شیوخ  رتخد 

تفج هتفاین  سک  لقع  زج  هب  یک  **** تفگ رتخد  هب  دز  كاخ  رب  يور 

يرود ار  هنتف  داب  ترب  زک  **** يروجنر یگتسخ و  زا  ینوچ 

هاگن تشاد  رکش  نییآ  دوخ  رب  **** هاش تمشح  نیگمرش ز  رتخد 

نوزف طاشن  دش و  مک  شهدنا  **** نورب هدرپ  يارس  زا  تفر  هاش 

مان وکین  هاش  هب  دیوگب  ات  **** ماغیپ یمرحم  هب  رتخد  داد 

دهع دشاب  تسرد  ار  اشداپ  **** دهج هدیرج  رد  هک  مدینش  هک 

ياج هب  هاش  دیروآ  شیوخ  طرش  **** ياس كرات  غیت  ماگنه  هب  نوچ 

درک دیاب  تسرد  ار  دوخ  دهع  **** دروخ رد  دش  جات  هب  وک  يرس  اب 

تسس دشابن  مه  جات  هگ  هب  **** تسرد غیت  هب  دوب  شدهع  وچ  ات 

دنلب شاب  جات  هب  رس  یکی  وگ  **** دنزگ تفای  غیتزا  رس  دص 

دیلک تفای  هتسب  دنب  نیا  يو  زو  **** دیدپ جالع  ارم  دش  وز  هکنآ 

تفج دشابن  وا  زج  مناهج  زک  **** تفگ ناوتن  كرت  هب  ار  وا  راک 

مییآ نورب  يا  هدهع  نینچ  زو  **** مییاشگن دهع  لد ز  ام  هک  هب 

تسار ار  نتشیوخ  دهع  دنک  هک  **** تساخرب نآ  يار  زین  ار  هاش 

هار هب  دنتفای  دنتسج و  زاب  **** هاش ترضح  هب  ار  هدازآ  ریخ 

شدندرب هاش  دزن  نامز  رد  **** شدندرمش هتفای  يرهوگ 

ناهن شیوخ  تخب  يراد ز  هچ  خر  **** ناهج راوگرزب  يا  تفگ  هاش 
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شیب تمیق  هب  تکلمم  یکی  زا  **** شیوخ نت  زا  شداد  صاخ  تعلخ 

شرهگ لیامح  رز  رمک  **** شرگد تنیز  دنچ  نیا  زجب 

يارآ رهش  دنتخاس  نایرهش  **** يارس رهش و  درگ  دنتسب  هلک 

مامت هام  وچ  ار  داماد  دید  **** ماب هشوگ  قاط  دمآ ز  رتخد 

يوم نیگشم  ناوج  طخ  هیلاغ  **** يور ابیز  دق و  ورس  کباچ و 

رش يروک  هب  دش  داماد  ریخ  **** ردپ يار  سورع و  ياضر  هب 

رد رب 
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تسکش دوب  تسرد  شچنآ  رهم  **** تسد ناطلس  تفای  جنگ 

دناوخ یم  یلدشوخ  یبوخ و  شقن  **** دنار یم  لد  ماک  هب  سپ  نازا  شیع 

دوب يریگتسد  کین  ار  قلخ  **** دوب يریزو  مشتحم  ار  هاش 

فرب رس  رب  غاز  نوخ  نوچ  هرهچ  **** فرگش يابرلد و  تشاد  يرتخد 

هابت هتشگ  شاه  هدید  هلبا  ز  **** هام هب  هدیسر  هلبآ  تفآ 

رون ار  هم  مشچ  ریخ  دهد  هک  **** روتسد نآ  رد  ییروتسد  تساوخ 

تسرد ریخ  ياود  ار  هم  درک  **** تسخن درک  هاش  هک  یطرش  هب  مه 

تفس رهوگ  دنچ  هک  نیب  يرهوگ  **** تفج وا  اب  تشگ  زین  رگد  ناو 

سواکیک تخت  يرسک و  جات  **** سورع هس  نآ  طاشن  زا  ریخ  تفای 

تسد هتفای  شیوخ  ماک  همه  رب  **** تسشن ریزو  رتخد  اب  هاگ 

هام نوچ  نآ  دوب و  دیشروخ  وچ  نیاک  **** هاش رتخد  هب  یهگ  نشور  مشچ 

درب یم  بدن  ناهجزا  درن  هس  هب  **** درک رتخد  هب  یهگ  هنامداش 

تخت یهاشداپ و  هب  شدناسرب  **** تخب یهاوخکین  هک  دش  نانچ  ات 

تفرگ رارق  ورب  یهاشداپ  **** تفرگ رامش  رد  رهش  نآ  کلم 

يزورفا لد  اب  شیع  دنک  ات  **** يزور دش  غاب  يوس  اضق  زا 

شرس ياضق  شلد  رس  تشگ  **** شرفس رد  دوب  هارمه  هک  رش 

تخانشب ار  دوهج  نآ  دید  ریخ  **** تخاس یم  تلماعم  يدوهج  اب 

غاب هب  دیروایب  نم  سپ  زا  **** غارف تقو  هب  ار  صخش  نیا  تفگ 

تسد هب  غیت  هداتسیا  شیپ  درک  **** تسشنب شوخ  تفر و  غاب  يوس  وا 

نیمز داد  هسوب  ریخ  زا  غراف  **** نیبج هدرک  خارف  دمآرد  رش 
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تسیرگ وت  رب  وت  رس  دهاوخ  هکیا  **** تسیچ وت  مان  هک  وگب  شریخ  تفگ 

يرنه همانراک  همه  رد  **** يرفس رشبم  ممان  تفگ 

يوشب شیوخ  نوخ  هب  ار  دوخ  يور  **** يوگب شیوخ  مان  هک  اتفگ  ریخ 

ماج یهاوخ  يامن و  مغیت  هاوخ  **** مان مرادن  نیزا  نوریب  تفگ 

سک همه  رب  لالح  تنوخ  تسه  **** سخ هدازمارح  يا  ریخ  تفگ 

بآ یپ  زا  يدنک  هنشت  نآ  مشچ  **** باذع رازه  اب  هک  یقلخ  رش 

يدرب **** یبات نانچ  رد  هک  دش  رتب  ناو 
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یبآ شیدادنو  بآ 

شرگج یتخوس  يدرب و  ود  ره  **** شرمک رهوگ  مشچ و  رهوگ 

هدرم وت  تخب  هدنز  نم  تخب  **** هدرب رهگ  هنشت  نآ  منم 

تشپ دریگ  يادخ  زک  نآ  لبقم  **** تشکن يادخ  یتشک و  ارم  وت 

داد یهاش  تخت  جات و  مکنیا  **** داد یهانپ  ادخ  نوچ  متلود 

يربن ناج  يا و  هدرک  يرب  ناج  **** يرهگ دب  هک  وت  ناج  رب  ياو 

تخادنا نیمز  رب  دوز  نتشیوخ  **** تخانش دید  ریخ  يور  رد  هک  رش 

مدرک دوخ  هک  نیبم  نم  دب  رد  **** مدرک دب  هچرگا  راهنز  تفگ 

ریخ وت  مان  داهن و  رش  نم  مان  **** ریس کباچ  نامساک  رگن  نآ 

تسرد هب  ینم  نوچ  مان  زا  دیاک  **** تسخن ما ز  هدرک  وت  اب  نآ  نم  رگ 

يرومان وت  نوچ  مان  زا  دیاک  **** يرطخ نینچ  رد  وت  نک  نآ  نم  اب 

شدازآ نتشک  یلاح ز  درک  **** شدای رب  تفر  هتکن  ناکریخ 

يداش زا  دیرپ  یم  دش و  یم  **** يدازآ تفای  غیت  زا  وچ  رش 

شرس دیرب  افق  زو  دز  غیت  **** شرثا رب  تفر  هراوخنوخ  درک 

شیپ دیاین  ترش  زج  يرش  وت  **** شیدناریخ تسه  ریخرگا  تفگ 

رمک نایم  رد  هدرک  هیبعت  **** رهگ ود  نآ  تفای  تسج و  شنت  رد 

زاب دمآ  رهوگ  هب  رهوگ  تفگ  **** زارف ریخ  شیپ  دروآ  دمآ 

تخاونب يرهوگ  هب  را  يرهوگ  **** تخادنا وا  شیپ  دیسوب و  ریخ 

تفج رهوگ  ود  نیا  نم  مراد  وت  زک  **** تفگب داهن و  دوخ  مشچ  رب  تسد 

ینارون تسودب  رهوگ  ود  نیاک  **** ینازرا دش  نادب  رهوگ  ود  نیا 
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مامت ياهریخ  دید  وزا  قلخ  **** ماک هب  ریخ  ياهراک  دش  هکنوچ 

ددرگ رز  هراخ  امرخ و  راخ  **** ددرگ ربهار  هک  اجنآ  تلود 

ریرح سالپ  دش  هرقن  شنهآ  **** ریرس درپس  ودب  تداعس  نوچ 

داد يراوتسا  دوخ  رب  ار  کلم  **** داد يراک  راوتسا  ار  لدع 

دروآ تخس  ياهجنر  تحار  **** دروآ تخرد  نازک  یئاهگرب 

دنلب تخرد  نآ  يوس  یتخات  **** دنزگ عفد  يارب  زا  تقو  تقو 

دورد مالس و  ار  موب  نآ  يداد  **** دورف تخرد  نآ  ریز  يدمآ 

لدنص تخرد  ياوه  رب 
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يوش لدنص  دوب  هدرک  ار  هماج  **** يوب

يدیشوپن یلدنص  زج  هماج  **** يدیشوکن يرخ  لدنص  هب  زج 

دربب رگج  زا  شبات  لد  بت ز  **** دربب رس  درد  هدوس  لدنص 

تسرد درک  هتسکش  نابز  هب  **** تسچ تیاکح  نیا  وچ  ینیچ  كرت 

شدرک ناهن  دب  مشچ  زا  ینعی  **** شدرک ناج  نایم  زا  ياج  هاش 

متفه میلقا  هاشداپ  رتخد  نتفگ  هناسفا  دیپس و  دبنگ  رد  هنیدآ  زور  مارهب  نتسشن  شخب 32 - 

دیپس باتفآ  زا  درک  ار  هناخ  **** دیب سنرقم  نیاک  هنیدآ  زور 

زارف دیپس  دبنگ  يوس  دش  **** زان هب  دیپس  رویز  اب  هاش 

شمیلست هب  نانز  تبون  جنپ  **** شمیلقا مجنپ  جرب  رب  هرهز 

گنت نادیم  درکن  يداش  هش ز  **** گنز هیالط  نتخ  رب  دزن  ات 

درک نشور  هراتس  هام و  مشچ  **** درورپ کلف  همرس  زا  بش  نوچ 

هداز مد  هدیپس  نیشن  بش  **** هداد لد  زاون  ناج  نازا  هاش 

شیپ شنونغرا  زاوآ  درآ  **** شیوخ دبنگ  يادص  زا  ات  تساوخ 

دنلب ریرس  رب  جات و  رب  دناوخ  **** دنبلد نآ  ینیرفاک  نازا  سپ 

دیاش ار  تخت  جات و  نانچناو  **** دیازفا تلود  هک  اهاعد  ناو 

تسار دیآ  نم  تعیبط  زا  هچنآ  **** تساوخ تعیبط  رهب  نوچ ز  هش  تفگ 

دوب هرب  وا  دشاب  گرگ  نز  هریپ  **** دوب هرس  ینز  وا  تفگ و  مردام 

نادابآ شناخ  هک  نامهم  درب  **** نادازمه ارم ز  یئانشاک 

شیب دح  زا  میوگ  هچ  یئاهدروخ  **** شیپ هب  داهن  هتسارآ  یناوخ 

قاقر اهچیلک و  اهدرگ و  **** قارع يابریز  غرم و  هرب و 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1018 

http://www.ghaemiyeh.com


ماداب زا  یخرب  هتسپ  زا  یخرب  **** مان شدوبن  نآ  هک  اولح  دنچ 

بیس ناهاپس  زا  روگنا و  ير  زا  **** بیرف عبط  فیطل  ياه  هویم 

دوب ناتسپ  ران  هناخ  همه  دوخ  **** دوب ناتسم  لقن  ران  زا  رذگب 

میدرک شرورپ  گنهآ  یم  هب  **** میدروخ شروخ  ناز  هزادنا  هب  نوچ 

دنچ یئوگ  هناسف  نم  نوچ  نم و  **** دنخادنخ میتخیمآ  مهرد 

تفج زا  يرگید  قاط و  زا  یکی  **** تفگ دوخ  زا  یتشذگرس  یسکره 

يرکش رد  ریش  ریش و  رد  دهش  **** يربمیس هب  ات  هناسفا  دمآ 

یتفخ نخس  نارب  یهام  غرم و  **** یتفگ نخس  نوچ  هک  یبیرفلد 

شورخ دیروآرب  هناقشاع  **** شون همشچ  قیقع  زا  داشگرب 

یناوج نخس  نیریش  تفگ 
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دوب یناتسرکش  یفیرظ  زک  **** دوب

يزورفا سلجم  تقو  یفسوی  **** يزومآ شناد  هاگ  ییسیع 

زیچ همه  زا  رتهب  شیئاسراپ  **** زین تیافک  زا  ملع و  زا  هگآ 

مرح وچ  وا  غاب  درگ  اهغاب  **** مرا غاب  لکش  هب  یغاب  تشاد 

تشهب ياه  هویم  وچ  شیاه  هویم  **** تشرس ریبع  شوخ  يوب  زا  شکاخ 

راخ یجنایم  یب  دوب  لگ  همه  **** ران هنایم  نوچ  دوب  لد  همه 

دوب ناتسب  مخز  مشچ  یپ  زا  **** دوب ناتسلگ  رد  هک  يراخ  زیت 

ناور ياهبآ  درگ  رد  هزبس  **** ناوج ياهورس  ریز  رد  بآ 

اوه نایم  رد  هتسب  نونغرا  **** اون هدیشکرب  غرم  رد  غرم 

یخاش ره  ریرس  رب  ییرمق  **** یخاک نیدرمز  نوچ  نب  ورس 

دوب لد  ار  هکره  هداد  اون  هب  **** دوب لگ  رد  ياپ  هک  شورس  ریز 

شراوید راچ  هب  هرهم  راچ  **** شراگرپ طخ  هدیشکرب ز 

هار يو  رد  دوبن  ار  دب  مشچ  **** هام هب  هدیشکرب  ياهانب  زا 

یغاد يرگناوت  ره  لد  رب  **** یغاب نانچنآ  يانمت  رد 

غاب ندید  هب  يدش  اشامت  هب  **** غارف هار  يا ز  هتفه  ره  درم 

یتشغآ ربنع  يدوس و  کشم  **** یتشک نمس  یتساریپ  ورس 

مایپ هشفنب  زا  يداد  ار  هزبس  **** ماج سگرن  تسد  هب  يدرک  هزات 

یتشذگب یتشاذگب و  زاب  **** یتشگرب غاب  درگ  یتعاس 

هار دبای  هضور  غاب  نارد  ات  **** هاگ نیشیپ  تقو  هب  يزور  تفر 

گنچ شزاون  رب  هتفخ  نابغاب  **** گنس نوچ  رد  دید  هتسب  ار  غاب 
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يزاب ناج  هب  ورد  نازاون  ناج  **** يزاوآ شوخ  نازا  روش  رپ  غاب 

هداد ناج  هکلب  هدرب  لد  هویم  **** هداتفا یتخرد  ره  رب  صقر 

دیرد هماج  دوبن و  رضاح  شناج  **** دینش هناقشاع  زاواک  هجاوخ 

رد دیاشگرب  هک  يدیلک  هن  **** رس دیارگرب  هک  یبیکش  هن 

باوخ رد  لگ  دوب و  صقر  رد  ورس  **** باوج دادن  سک  تفوک  یسب  رد 

دیدن هار  چیه  غاب  همه  رد  **** دیدرگرب غاب  درگ  رب  درگ 

تفاکشب نتشیوخ  راوید  نکر  **** تفاین راب  وچ  نتشیوخ  رد  رب 

یئاپ دروآرب  هنایفوص  **** یئاشامت دنک  ات  نورد  دش 

دهن هناهب  ار  غاب  ندید  **** دهن هنارت  همغن  رب  شوگ 

تسنوچ غاب  **** تسیک هک ز  درگنب  غاب  شروش 
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تسیچ ار  نابغاب  و 

زورنآ دندب  ناتسوب  نآ  رد  هک  **** زورفا ناتسوب  دنچ  یلگ  ناز 

قاتی دنتشاد  غاب  رد  رب  **** قاس نیمیس  هکلب  هنیس  نمس  ود 

هار دباین  یمرحمان  مشچ  **** هام وچ  نارکیپ  روح  نارب  ات 

خاتسگ ناکزینک  شدنتفای  **** خاروس زا  هجاوخ  تفر  نورد  نوچ 

شدنتسب دنتشادنپ و  دزد  **** شدنتسخ دنتشادرب و  مخز 

يراک هنگ  تمهت  زا  هچ  زا  **** يراوخ نادب  نت  هداد  رد  هجاوخ 

تشرد دندز  ورب  یئاهگناب  **** تشم هب  گنچ و  هب  شندرزآ  زا  دعب 

دوس هچ  غاب  بیقن  اجنیا  تسین  **** دونشخان غاب  وت  غاد  ياک ز 

دزم ار  نابغاب  تسه  شندز  **** دزد دیارد  ناسک  غاب  هب  نوچ 

تمیتسب ياپ  تسد و  را  دیاش  **** تمیتسخ بوچ  هب  یتخل  هک  ام 

راوید زا  ییارد  يراذگرد  **** راگرپ نیرد  نز  بقن  يا  وت  ات 

تسنم غارچ  زا  دود  نیا  نم  رب  **** تسنم غاب  غاب  هک  اتفگ  درم 

خاروس زا  هبور  وچ  میارد  نوچ  **** خارف ریش  ناهد  نوچ  يرد  اب 

دیآ نیمز  رب  دوز  وزا  کلم  **** دیآ نینچ  دوخ  کلم  رد  هکره 

دندیسرپ غاب  ياهناشن  زو  **** دندید وا  ناشن  نازینک  نوچ 

تساخرب يرواد  تسشنب و  رهم  **** تسار یهاوگ  نارد  شدنتفای 

دش هتخآ  رهم  هب  لد  ار  ود  ره  **** دش هتخانش  نوچ  غاب  بحاص 

دندید انشآ  شعبط  اب  هکناز  **** دندید اور  شندرک  یتشآ 

وا ییاهر  رد  دندرک  یعس  **** وا یئانشآ  زا  دنتشگ  داش 
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دنداد وا  ياپ  تسد و  رب  هسوب  **** دنداشگب دنب  شیاپ ز  تسد و 

شراک رد  دندش  لدکی  ود  ره  **** شرایسب دنتساوخ  اهرذع 

دوش راوتسا  غاب  هنخر  **** دوش رای  مصخ  هک  يرذع  هب  سپ 

دنتسر نانزهر  نوخیبش  زو  **** دنتسب ار  هنخر  دندرب و  راخ 

زارد اه  هصق  دنتفگ  زاب  **** زان هب  هجاوخ  شیپ  دنتسشنب 

رادروخرب داب  هجاوخ  وزا  هک  **** راهب هتفکش  نوچ  غاب  نیرد  هک 

ار نانابرهم  نایورهام و  **** ار ناناتسلد  تسینامهیم 

تسرهب وا  لامج  زا  ار  هدید  **** تسرهش رد  هک  وربوخ  نز  ره 

دنغاد یب  شقن  دود و  یب  عمش  **** دنغاب نیرد  هدمآ  عمج  همه 

دروخبآ رد  كاخ  **** میدرک دب  وت  اب  هک  ارنآ  رذع 
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میدرک دوخ 

ماک یهاوخ  هکره  يرارب ز  ات  **** مارخ هب  نامز  یکی  ام  اب  زیخ و 

یناشفا لگ  نارد  نیب  نامداش  **** یناهنپ جنک  هب  شکرد  يور 

يدنسپب یهن و  يورب  رهم  **** يدنب ورد  لد  هک  ار  یتب  ره 

وت هناتسآ  رب  رس  دهن  ات  **** وت هناخ  جنک  هب  شمیروآ 

دمآ شورخ  رد  هتفخ  توهش  **** دمآ شوگ  هب  نخس  ناکرا  هجاوخ 

تشاد یئانشآ  توهش  اب  عبط  **** تشاد یئاسراپ  عبط  رد  هچرگ 

تفیکشن نانز  مد  زا  دوب  درم  **** تفیرفب ار  شیمدرم  شیدرم 

مامت دیما  رب  تشادرب  ياپ  **** مادنا میس  ناگنیس  نمس  اب 

دروآ رارق  لد  ياجنادب  هک  **** دروان ناشدیسر  یئاج  هب  ات 

تشخ هدیشکرب ز  دوب  يا  هفرغ  **** تشهب رصق  نادهاش  نآ  شیپ 

شرب ناربهر ز  دنتشگزاب  **** شرد تسب  تفر و  هفرغ  رب  هجاوخ 

یخاش ورد  هتفات  ینشور  **** یخاروس هفرغ  فان  رد  دوب 

خارف بآ  دید و  گنت  همشچ  **** خاروس همشچ  هجاوخ ز  مشچ 

یناتسپ ران  یقاس و  میس  **** یناشفا لگ  فرط  ره  رب  هدرک 

همه هدیسر  هویم  زا  رتشوخ  **** همه هدید  غارچ  ینانشور 

يزیر رکش  دوخ  روس  رب  هدرک  **** يزیگنا لد  هر  زا  سورع  ره 

شجنران هدیسر  یجنرت  هب  **** شجنگ رب  هتسشن  یئاهدژا 

خی هب  هتشبن  رب  بیس  نآ  مان  **** خنز بیس  دیدب و  ناتسپ  ران 

ناتسورس رانک  رب  ینمچ  **** ناتسب نآ  هاگ  هضور  رد  دوب 
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مالغ هتشون  ودب  رثوک  ضوح  **** ماخر گنس  هتخاس ز  يا  هضوح 

وا رد  هدیدن  متس  ینایهام  **** وا رد  هدید  بآ  وچ  یبآ  دش  یم 

هتسر نمس  سگرن و  نسوس و  **** هتسش ور  نادبآ  نآ  درگ 

یهام اب  هام  دندید و  ضوح  **** یهاگرخ ناتب  نآ  دندمآ 

ناش هتفای  باتفآ  نوچ  باو  **** ناش هتفات  باتفآ  یمرگ 

نانک زاب  هطوف  دنب  زا  هرگ  **** نانک زان  دندمآ  ضوح  يوس 

دندش بآ  رد  رد  وچ  تفاطل  زو  **** دندش باقن  یب  دندنک و  هردص 

داوس هب  ار  میس  دنتفهن  یم  **** دارم میس  هب  ار  بآ  دندز  یم 

بات هب  هداتفوا  یهام  ات  هام  **** بآ رد  ودره  هناور  یهام  هام و 

دزیخرب تسا  ییهام  اجک  ره  **** دزیر مرد  نوچ  بآ  رد  هام 

هام
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يزیگنا یهام  درک  ار  هجاوخ  **** يزیر مرد  نآ  رد  ناشیا 

دندرک یم  دنخشیر  نمس  رپ  **** دندرک یم  دنب  تسد  یتعاس 

دندرک ورک  ار  جنران  زان و  **** دندرشفا رد  ربب  رب  یتعاس 

دناشفا یم  فلز  تفگ و  یم  رام  **** دناسرت یم  رام  هب  ار  نآ  دش  نیا 

زیت هشیت  هب  ار  داهرف  هتشک  **** زیگنا نوتس  همه  نوتسیب 

تشاد نیریش  ياهضوح  نادب  رس  **** تشاد نیریش  رصق  هک  يریش  يوج 

دوس هچ  تشادن  یگرای  يرای و  **** دوبن ربص  ياج  دید  ناک  هجاوخ 

تسد دباین  وا  رب  دنیب  بآ  **** تسم دشاب  هک  يا  هنشت  نوچ  دوب 

دنیشنب هاگ  هاگ و  دهجرب  **** دنیب ون  هام  هک  یعرص  وچ  ای 

دید یم  یتمایق  ین  یتماق  **** دید یم  یتماق  ورس  ره  يوس 

شورخ دیشکرب  مادنا  ره  زا  **** شوج نتفرگ  زا  شنوخ  گر  هب  گر 

یناد یم  هکنانچ  یناد  هچناو  **** یناهنپ دزد  وچ  هداتسیا 

خاروس زا  شرام  هنخر  زا  شغرم  **** خاتسگ دهج  نایم  رد  ات  تساوخ 

یخاروس گنت  هار  زا  هچ  زا  **** یخاتسگ درکن  شرام  کیل 

دنتسر لگ  دنرپ  رب  نمس  نوچ  **** دنتسش لگ  يور  وچ  نایور  هتسش 

دندیشورخ نامسآ  هم  رب  **** دندیشوپ دنرپ  نوگ  نامسآ 

یگنز همه  شخر  یمور  شیپ  **** یگنچ یتبعل  دوب  نایم  رد 

وا بل  سک  هدیزگان  یبطر  **** وا بغبغ  لاله  یباتفآ 

رت ناشفا  رکش  هدنخ  زا  شدنخ  **** رت ناکیپ  زیت  هزمغ  زا  شزمغ 

شران رد  بآ  بآ و  رد  ران  **** شراب رپ  ورس  هداتفوا ز 
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هدرم شربارب  هدید  هکره  **** هدرب لد  رازه  یبیرف  هب 

تسم یتشگ  لقع  رایشه و  قشع  **** تسد يداشگ  ندز  ناتسد  هب  نوچ 

رون رب  ناودنه  هکنازرت  هنتف  **** ود زا  نانچ  يا  هنتف  رب  هجاوخ 

یناملسم یهز  نیب  يرفاک  **** یناهنپ تفر  هار  زا  دهاز 

مشپ رد  ناشدوب  قرب  شتاک  **** مشچ وهآ  ود  نآ  تعاس  کی  دعب 

دندومنب زوی  هب  ار  ناوهآ  **** دندوب نتخ  نآ  زیگناوهاو 

يراد هلگ  بصق  ریز  هدرک  **** يراب رکش  هر  زا  دندمآ 

دندیسرپ راک  هنابجاح و  **** دندید هگباجخ  رد  ار  هجاوخ 

داتفا روح  مادک  رب  وت  لیم  **** داژن روح  ناتبعل  همه  زک 

دروآ دنبشقن  ود  نایم  رد  **** دروآ دنسپ  رد  هک  یشقن  هجاوخ 

یتفگ **** دنتسجرب زونه  هتفگن  نیا 
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دنتسمرس ریش  هن  وهآ 

گنچ شزاون  اب  دندیروآ  **** گنر لبنت و  هب  ار  هدازیرپ  نآ 

دربن ناج  هنحش  ود  ناز  درب  رو  **** دربن نامگ  سک  هک  یقیرط  هب 

دنتسبرد هک  نیب  هفرط  ار  هفرغ  **** دنتسویپ هفرغ  هب  نوچ  ار  هفرط 

تسلهس وا  راک  لها و  وا  رای  **** تسلها وا  هک  ربخ  یب  ناز  هجاوخ 

دوب هتخاس  گنچ  وچ  ار  وا  راک  **** دوب هتخات  هک  نزگنچ  تب  ناو 

زاون زینک  هجاوخ  هصق  **** زان هیام  ود  نآ  شدندوب  هتفگ 

هدیدان دوب  هتسب  ورد  لد  **** هدیدنسپ رکیپ  يرپ  ناو 

دوب رز  وا  میس  میس و  شنهآ  **** دوب رت  یهب  نازا  دید  ورد  نوچ 

دمآ بیتع  رد  ورس  یهس  اب  **** دمآ بیکشان  رهم  زک  هجاوخ 

تخت اتفگ  تساجک  تیاج  تفگ  **** تخب اتفگ  تسیچ  وت  مان  تفگ 

رود اتفگ  وت  زا  دب  مشچ  تفگ  **** رون اتفگ  تسیچ  وت  لصا  تفگ 

زان اتفگ  هویش  هچ  تویش  تفگ  **** زاس اتفگ  هدرپ  هچ  تدرپ  تفگ 

تسه اتفگ  تسه  تقو  ناه  تفگ  **** تصش اتفگ  میهد  هسوب  تفگ 

دوب اتفگ  دارم  نیا  داب  تفگ  **** دوز اتفگ  تسد  هب  ییآ  تفگ 

تساخرب نایم  زا  یئانعر  مرش و  **** تساخرب ناوختسا  زا  شوج  ار  هجاوخ 

شگنت لد  نوچ  دروآ  رب  رد  **** شگنچ نوچ  تفرگ  ربلد  فلز 

دص ات  هد  هد و ز  ات  یکی  زا  **** دز یم  رکش  رب  زاگ  هسوب و 

يزیت ار  طاشن  یمرگ  داد  **** يزیگنا لد  رد  هسوب  دش  مرگ 

درادرب تایح  بآ  زا  رهم  **** دراخ ار  همشچ  شون  ات  تساخ 
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روز هب  دیشک  شدوخ  گنچ  ریز  **** روگ هب  ریش  هایس  دمارد  نوچ 

تفاکشب اه  هنخر  تشخ  رب  تشخ  **** تفای یتخس  دوب  تسس  هگیاج 

دماجنین دب  هب  ناکین  راک  **** دمآ دورف  دب  هنیرید  هفرغ 

تسج وس  نازا  نآ  دش  وس  نیزا  نیا  **** تسر ییوم  هب  نآ  ییوم و  نیا ز 

هاگیخارف نازا  دنتشگ  رود  **** هار رس  نارب  ناشدننیبن  ات 

دروخ یم  مغ  يا و  هشوگ  رد  تفر  **** درد مغ و  نآ  زا  تفرگ  هشوگ  هجاوخ 

هرگ وربا  ود  رب  **** نارای اب  تسشن  كزینک  دش 
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ناراوخمغ وچ 

داهن شیوخ  رانک  رب  ار  گنچ  **** داهن شیپ  هتشذگ  ياهجنر 

درک ادیش  هلان  ار ز  ناقشاع  **** درک ادیپ  وچ  ار  گنچ  هلان 

دورد قشع  ناگتسخ  رب  داب  **** دور هلان  هب  نم  گنچ  زک  تفگ 

دراد یگتسکش  یتسرد  هب  **** دراد یگتسخ  هک  دش  نآ  قشاع 

دنلب گناب  هب  مقشاع  مقشاع  **** دنچ مراد  دنچ  هدیشوپ  قشع 

تسم قشاع  چیه  دیان ز  ربص  **** تسد درب ز  میقشاع  یتسم و 

تسیراک هنگ  یقشاع  رد  هبوت  **** تسیراوخ ناقشاع  ناج  رب  هچرگ 

دوبن اور  یقشاع  رد  هبوت  **** دوبن انشآ  هبوت  اب  قشع 

میب هچ  زیت  غیت  ار ز  ناقشاع  **** میلست دنک  ناج  هک  هب  نآ  قشاع 

دناوخرب تفص  نیدب  یلاح  بسح  **** دناشفا لعل  زرد  وچ  یگنچ  كرت 

دندوب شوخ  عامس  طاشن و  رد  **** دندوب شک  هتشر  هک  رهوگ  ود  نآ 

غاب هب  تسا  هدیسر  يداب  دنت  **** غارچ درد و  هک  ناشداتفا  لد  رد 

دنتسر شنماد  اخیلز ز  نوچ  **** دنتسج ار  هتشگ  هوای  فسوی 

راب درآ  هیرگ  هک  یحرش  داد  **** راک تقیقح  زا  شدنتسج  زاب 

دندرک وا  راک  ریبدت  زاب  **** دندروخ وا  راک  ریوشت  ود  ره 

میزادرپن سک  راک  اب  وت  زا  **** میزاس نطو  هگیاج  نیا  بشماک 

شیوخ هناخ  هب  دور  بشما  سک  هک  **** شیوخ هناهب  رب  میراذگن 

تسچ يریگرانک  ردنا  بشما  **** تست ربلد  هک  ار  هام  نآ  رگم 

دوب راد  هدرپ  کیرات  بش  **** دوب راک  دیپس  نشور  زور 
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دندش هناسف  رس  رب  ناتب  اب  **** دندش هناور  دش  هتفگ  نخس  نیاک 

یساط رب  جاود  ناهنپ  درک  **** یساقنا رومس  ریز  وچ  بش 

تشگ یخیم  رازه  بش  نشوج  **** تشذگ باتفآ  خیم  کی  غیت 

دندرک اهر  ودب  ار  منص  ناو  **** دندرک افو  ناتب  نآ  دندمآ 

دیسر باتهام  هب  یباتفآ  **** دیسر بآ  يوج  هب  هنشت  ورس 

يراک نانچ  رد  ربص  دنک  هک  **** يرای نانچنآ  یلاخ و  ياج 

ماک نتسج  هب  هدمآ  شوج  هب  نوخ  **** مادنا تفه  قورع  رد  ار  هجاوخ 

سب هللاابذوعن و  متفگ  وت  اب  **** سک اب  شدیاشن  نتفگ  هچناو 

قاط اب  قوط  **** دوش هتفس  لعل  هب  رد  ات  تساوخ 
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دوش هتفج  ود  ره 

یخاروس جنک  هب  یغرم  دید  **** یخاش رس  زا  یشحو  هبرگ 

داتفا نینزان  ود  رب  يا  همدص  **** داتفا نیمز  رب  غرم و  رب  تسج 

ياپ رد  کت  هداتف  لد  رد  بات  **** ياج هدیمر ز  لد  دنتسج  ود  ره 

ماخ دش  نوچ  هک  نیب  هتخپ  هبات  **** ماک هب  هدیسر  ان  دنتشگ  رود 

نابش مین  تفرگرب  ار  گنچ  **** نابل شون  شیپ  تفر  بل  شون 

تفکش راهب  دمآ و  ناوغراک  **** تفگ یم  رد  گنچ  هب  دز  یم  گنچ 

دنق هقح  داشگ  لگ  هدنخ  **** دنلب دق  دیشکرب  نب  ورس 

خارف تشگ  شیع  رازاب  زور  **** خاش رس  رب  تسشن  دمآ  لبلب 

درک اشامت  ورد  دمآ  یهاش  **** درک ارطم  ار  غاب  نابغاب 

تسکشب ار  ماج  داتفا و  یگنس  **** تسد هب  تفرگرب  دید و  یم  ماج 

تسار ددرگن  نم  راک  وت  هب  زج  **** تسارم هچره  هدرب  جارات  هب  يا 

ملد باسح  رد  تسین  يوت  یب  **** ملجخ دوخ  راک  وت ز  اب  هچرگ 

شزار زا  دنتفای  یهگآ  **** شزاس هدرپ  ناراد  زار 

دندرک یم  يوجتسج  ار  هجاوخ  **** دندروخ یم  هصغ  دنتفر و  زاب 

دندرک یم  يوجتسج  ار  هجاوخ  **** دندروخ یم  هصغ  دنتفر و  زاب 

دزم هب  هتفرگ  يا  هرجح  شهر  رد  **** دزد نغور  ناگدنب  نوچ  هجاوخ 

گندخ دیب و  ورس  داشمش و  ریز  **** گنت يرابیوج  هب  هدیزخ  رد 

يریخ شنسوس  هدیمد ز  رب  **** يریبدت ماخ  هتشگ ز  هریخ 

تفگب رادزار  ود  اب  کی  هب  کی  **** تفهن تشاد  هچنآ  زا  دنتسج  زاب 
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ار نارای  دنسر  يرای  هب  هک  **** ار ناراک  هتفهن  نآ  تشگ  ضرف 

دنداتسرف لگ  هب  ار  لگ  بآ  **** دنداشگب هار  دنتشگزاب و 

زاب ار  نابرهم  هدرکون  رهم  **** زاس ناتسد  ریگتسد  نآ  دمآ 

شیوخ قیال  دید  هک  یئاج  هب  ات  **** شیپ زا  تفر  تفرگ و  شتسد  هجاوخ 

تخت هب  تخت  هلک  جوا  رب  هتسب  **** تخرد ياهخاش  كات  رب  كات 

تخاس یهاگنتسشن  تغارف  هب  **** تخات یهاشداپ  تخت  نآ  ریز 

دیشک شیوخ  رانک  ردنا  لد  نوچ  **** دیشک شیپ  رهم  هب  ار  ناتسلد 

یناماس طاسب  رب  نمس  نوچ  **** ینامارخ نادب  يورس  داز 

ورس **** درک يداش  دیشک و  شرانک  رد 
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درک يداب  نارق  لگاب 

راک هتفر ز  ياپ  راک و  رب  تسد  **** رانک هب  هدمآرد  هم  ار  هجاوخ 

هدش ریذپ  ورگ  شطاسبمه  **** هدش ریگ  هناخ  هجاوخ  هرهم 

دناشنب بآ  هب  ار  یشتآ  **** دناتسب هعلق  هک  دش  نارب  نوچ 

دنچ یئودک  هتخآ  دب  هدید  **** دنلب كات  رگم ز  یتشد  شوم 

زاگ هب  دیرب  نسر  اهودک  زا  **** زاورپ نسر  رب  غرم  نوچ  درک 

یلبط نوچ  لکش  هب  یئودک  ره  **** یلبح نانچنآ  دمآ  نیمز  رب 

لیحر لبط  لبط  هچ  هگنآ  لبط و  **** لیم هب  لیم  تفر  لبط  نآ  گناب 

زوی هجنپ  دش ز  دازآ  وهآ  **** زوه هب  داتفوا  ردنا  گناب  زاب 

گنس اب  بستحم  سوک و  اب  هنحش  **** گنج هب  تسدماک  تشادنپ  هجاوخ 

تفرگ شیوخ  راک  لابند  زاب  **** تفرگ شیپ  هار  تشاذگب و  شفک 

سانش هدرپ  نامدمه  نآ  شیپ  **** ساره رازه  اب  تفر  منص  ناو 

گنچ هدرپ  تخاس  تشگ و  رد  هدرپ  **** گنرد دومن  نارب  ینامز  نوچ 

يرای ندید  هب  يرای  تفر  **** يراب ناقشاع  دنتفگ  تفگ 

يدنمورب وا  لصو  زا  دبای  **** يدنموزرآ هار  زک  تساوخ 

تساور ورس  رانک  رد  لگ  خرس  **** تساوه هکنانچ  دشک  شرانک  رد 

شناتسب دروخ ز  يران  بیس و  **** شنادخنز هنیس و  هر  زا 

دنک زاب  هناخ  جنگ  رد  ات  **** دنک زارد  رد  جنگ  رب  تسد 

دزیر نوخ  هلال  نوخربط ز  هب  **** دزیمارب رکش  دزربط  هب 

ییانمت نانچ  دش  طلغ  ات  **** ییاغوغ هنتف  دروآ  هگان 
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رود ناویح  بآ  زا  تشگ  يا  هنشت  **** رون هدنا  رد  ار  هناورپ  دنام 

يزادنا تسار  هب  نز  يا  هبرض  **** يزاب جک  هب  وت  برض  همه  يا 

تسار هدرپ  نم ز  وت  اب  مرذگن  **** تساور یهد و  جک  هدرپ  ارم  وت 

نازارمه دنتفای  ربخ  وز  **** نازاسمد وچ  دش  هتفگ  لزغ  نیاک 

زارد ياپ  هدیشک  شدنتفای  **** زاس شزوپ  دندش  هجاوخ  يوس 

هدش هدیمرآ  كاخ  رس  رب  **** هدش هدیمر  لد  هتشگ  دز  مرش 

يراوخ نانچ  زا  شدندیشکرب  **** يرادلد يرگ و  شزاون  هب 

درس مد  دروآ  خزود  رد  هچنآ  **** درک تیاکح  دش  هدیسرپ  لاح 

زا دندرک  رود  **** شدوخ ياهراچ  هب  نازاس  هراچ 
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شدب لایخ 

دنداد لد  هدعو  هب  ار  یلد  یب  **** دنداشگب دنب  هتسب  لد  رب 

شاب رت  نابرهم  ینابرهم و  **** شاب رت  نادراک  راک  نیرد  هک 

زاورپ درواین  اجنآ  تفاک  **** زاس یئاج  هنایشآ  راک  تقو 

میراد هر  ساپ  هناراد  ساپ  **** میرادهگن یپ  رود  زا  دوخ  ام 

راسخر لگ  دق  ورس  نآ  شیپ  **** راک هریذپ  یهگنآ  دندمآ 

درک يزاونلد  تفای  ار  هجاوخ  **** درک يزاتکرت  هراب  رگد  ات 

تشاذگب یگجاوخ  دید  ناک  هجاوخ  **** تشادرب مغ  راب  هجاوخ  زا  دمآ 

ناتسب نآ  رد  يا  هلوغیب  تسج  **** ناتسم نوچ  تفرگ  شفلز  رس 

رون دبنگ  وچ  ینمرخ  نمسای  **** رود یئاج  غاب  جنک  رد  دوب 

يراغ شنب  رد  هشیب  شرس  رب  **** يراوید هب  ملع  هدیشکرب 

یهگراک هنایم  ردنا  تخاس  **** یهگراب تفاین  ناز  هب  هجاوخ 

زان هب  دیشک  ورد  ار  نینزان  **** زاسب دیرد  مه  ار ز  نمسای 

تفگ ناوتن  هک  رگد  يردص  دنب  **** تفهن مرش  داشگ و  شردص  دنب 

رکش نایم  رد  ماداب  زغم  **** رب هب  دیروآرد  لگ  نمرخ 

زوک دبنگ  درک  زاب  ییزاب  **** زونه هتفرن  ناد  همرس  رد  لیم 

راکش يارب  زا  هداتفا  مه  هب  **** راغ نب  رد  دوب  دنچ  یهبور 

ناشرکیپ رس ز  رود  دنک  ات  **** ناشرس رب  هار  هدروآ  یگرگ 

گرزب كانمهس و  دوب  یتفاک  **** گرگ يراوخ  مارح  زا  ناهبور 

سب هجاوخ و  طاسب  رب  ناشهار  **** سپ زا  گرگ  دندش و  تمیزه  هب 
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لابند رد  گرگ  شیپ و  ناهبور  **** لاگس هراچ  ود  رب  دندیود  رب 

ياج زا  تسج  یهگرگشل و  دید  **** ياپ زا  داتف  هگراب  ار  هجاوخ 

دولآ كاخ  دیود  یم  وس  هب  وس  **** دوب هعقاو  هچ  ناک  تسنادن  دوخ 

نورب غاب  دور ز  هنوگچ  ات  **** نوخ رپ  رگج  هشیدنا و  رپ  لد 

دنداد شسگرن  ران و  همه  ناک  **** دنداتفا ربارب  شورس  ود  نآ 

گنهن ود  هنایم  رد  يرد  نوچ  **** گنچ هب  هتفرگ  شربلد  نماد 

تسنمرها هچ  نیا  وت  لاصخ  رد  **** تسنف هچ  نیاک  دندز  يو  رب  گناب 

ار ینابرهم  هنیک  زا  یتشک  **** ار یناوج  ینز  مهرب  دنچ 

يزاب نینچ  سکچیه  دنکن  **** يزاسمد يور  یبیرغ ز  اب 

دنچ **** يدرک اهر  شبشما  راب  دنچ 
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يدرک ایمیک  گنرین و 

تسار تیاکح  وزا  دندینشن  **** تساوخ یم  اهرذع  دنگوس  هب  وا 

زاگ ود  نایم  رد  دید  ار  عمش  **** زارف هجاوخ  دیسر  هگنب  ات ز 

ندروخ نآ  يافق  نیا و  مخز  **** ندرک شنزرس  تلاجخ ز  رد 

دیرازایم ار  هدرزآ  رای  **** دیراد وزا  تسد  راهنز  تفگ 

تسکاخ نیزا  تسه  هک  یهانگ  ره  **** تسکاپ هنگ  ره  وا ز  رهوگ 

ناکاپ هدنب  دنتسه  همه  **** ناکالاچ ناهج و  ناکباچ 

یللخ یب  دوب  هداد  اطخ  زا  **** یلزا تیانع  ار  ام  راک 

درب یم  یتفآ  هب  ار  یتفآ  **** درخ ار  ام  درک  هک  اهللخ  ناو 

داد یئاهر  دب  راک  نانچ  زا  **** داد یئاسراپ  وچ  ار  ام  تخب 

دنکن دب  کین  چیه  دش  کین  **** دنکن دوخ  ماک  هب  شوید  هکنآ 

دوب هداز  مارح  اجنیا  رود  **** دوب هداهن  لد  هکنآ  مارح  رب 

يرهمدب درم  چیه  دنکن  **** يرهچیرپ نیدب  یسورع  اب 

دراد یینابرهم  يدرم و  **** دراد ییناوج  وک  نآ  هصاخ 

هانگ شیپ  زاب  تفر  ناوتن  **** هار رد  دوب  یتمصع  نوچ  کیل 

درگن ورد  دب  مشچ  یکی  هک  **** دروخنرب راد  هویم  نازا  سک 

ام رب  دب  تسدش  اجنیزا  لاح  **** ام رب  دد  ماد و  هنوگ  دص  مشچ 

منکن نایز  ودب  مراد  هچنآ  و  **** منکن نآ  ثیدح  دش  دش  هچنآ 

ناهج يادخ  زا  متفریذپ  رد  **** ناهن راکشآ و  هب  مدرک  هبوت 

ریذپ راکش  دوب  يراکش  نیو  **** ریخأت دوب  لجا  رد  رگا  هک 
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منک شیب  دوب  هچنآ  شتمدخ ز  **** منک شیوخ  سورع  شلالح  هب 

دندیسرتب شیسرت  ادخ  زا  **** دندید وا  راک  هک  نانیب  راک 

كاپ تدیقع  نانچ  رب  نیرفاک  **** كاخ رب  وا  شیپ  دنداهن  رس 

دنراد هگن  شدب  تشرس  زو  **** دنراک یئوکین  مخت  ورد  هک 

دوب تحار  دنتشادنپ و  جنر  **** دومن جنر  هک  اهجنر  اسب  يا 

تسدرد نارد  ییورادناج  همه  **** تسدرم رب  هک  اهدرد  اسب  يا  و 

رود ار  دب  مشچ  قافآ  زا  درک  **** رون همشچ  هوک  دمآرب ز  نوچ 

باعل دینت  نیمز  دومع  رب  **** بالرطصا توبکنع  نوچ  جبص 

غاب درب ز  رهش  هب  ار  نابغاب  **** غارچ هتفرگ  فک  هب  دمآ  يداب 

ملع دزرب  هجاوخ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1039 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامرف هدنب  دنب و  نازا  تسر  **** یناطلس هب 

شوج هب  گید  وچ  شرطاخ  هدمآ  **** شود بش  يزابقشع  شتآ  ز 

يراکبلط ار  دوصقم  درک  **** يرادافو زا  دمآ  رهش  هب  نوچ 

دهع دشاب  هکنانچ  نیباک  تسب  **** دهم هب  دناسر  ار  هنیشود  هام 

تفخ یهام  تشگ و  رادیب  غرم  **** تفس ناجرم  هب  ار  هتفسان  رد 

یهاوخاوه نیا  دشاب  ار  همه  **** یهام ات  غرم  ینیب ز  رگ 

لالح دوب  هک  وزا  دروخ  یهگناو  **** لالز بآ  تفای  هک  نیب  یتلود 

دیپس میس  وچ  یفاص و  نمس  نوچ  **** دیشروخ نوچ  كاپ  تفای  يا  همشچ 

زورفا ناهج  هم  تسیدیپس  زو  **** زور یئانشور  تسیدیپس  رد 

تسدولاین وا  هک  يدیپس  زج  **** تسدودنا فلکت  یگنر  همه 

دیپس دننک  بقل  ار  شیکاپ  **** دیمون دوش  یگدولآ  زا  چره 

ندیشوپ دیپس  دمآ  تنس  **** ندیشوک تقو  هب  شتسرپ  رد 

تخاس شیاج  شیوخ  شوغآ  رد  هش  **** تخادرپ نخس  نیز  هنیس  نمس  نوچ 

طاسب دیشک  يدبنگ  ره  يوس  **** طاشن زان و  هب  یسب  بش  نینچ  نیو 

زاب دبنگ  تفه  ياهرد  هدرک  **** زاسدبنگ نامسآ  نیا  يور  هب 

مود راب  نیچ  ناقاخ  یشگرکشل  زا  مارهب  یهاگآ  شخب 33 - 

لمح هب  دش  توح  مجنا ز  هاش  **** لحز يرتشم و  ثیلثت  هب  نوچ 

تفای یناگدنز  بآ  �همشچ  **** تفای یناوج  شو  رضخ  هزبس 

دش یلیبسلس  هب  یلیبس  ره  **** دش یلین  دور  همشچ  ره  فان 

شورف هفان  داب  تشگ  رخ  هفان  **** شوپ يدوع  كاخ  تشگرب  کشم 
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يزورفا ملاع  هب  دش  ور  تسار  **** يزورون ياوه  لادتعا 

ورگ هب  ناج  داهن  نیحایر  اب  **** ون هلابق  زا  يزورون  داب 

كاپ هنیآ  زا  تشگ  دیشروخ  گنز  **** كاخ لد  زا  دز  نورب  رس  ینتسر 

تسکش ریرهمز  مادنا  یمرگ  **** تسشن ریثا  نماد  زا  منبش 

هوکش داد  هدید  باز  ار  دور  **** هوک هویرگ  زا  يروفاک  فرب 

ار شنیرفآ  يزبسرس  داد  **** ار شنیب  دودز  رهوگ  هزبس 

دوبر باوخ  دوب  مشچ  ارک  ره  **** دولآ باوخ  مشچ  هب  رت  سگرن 

ياس هیلاغ  هشفنب  داوس  رب  **** ياشگ هفان  میسن  زا  حبص  داب 

هدز هناش  هب  ار  داشمش  دعج  **** هدز هنابداب  هیاس  زک  ورس 

بآ �هعلق  هب  هتخادنا  رد  ناج  **** باوخ �هجنکش  زا  رفولین  مشچ 

زا ون  ياه  هچنغ 
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خارف هلال  گرب  وچ  اولؤل  هدرک  **** خاش هفوکش 

تسد فک  رب  هداهن  رز  هشوش  **** تسم سگرن  جات  رهب  زا  نسوس 

راثن هدرک  هراتس  تمایق  یب  **** راهب ياه  همامش  لیامش  زا 

هدیدنخ زاب  هدروخ  نارفعز  **** هدید رد  کشرس  دیلبنش 

تارب هتشون  نوخ  هب  قیاقش  رب  **** تایح بآ  هب  لگ  یحولا  بتاک 

ندوس ایتوت  هب  نسوس  خاش  **** ندومآ رهوگ  هب  نیرسن  گرب 

شود رس  رب  هدنکف  اسآ  ملید  **** شوگنزرم هتسب  دعج  رب  دعج 

یضارقم هب  نآ  هضارقم  هب  نیا  **** یضار ایگ  مه  گرب و  مه  هتشگ 

زیت �هسطع  هداشگ  لفنرقرب  **** زیگنا گشم  ياهشوخ  زا  لبنس 

يدهعیلو طخ  ار  نمسای  **** يدهع مه  طرش  هب  يریخ  هداد 

شین هتخادگ  ار  خرچ  برقع  **** شیوخ ترارح  زا  ربنسیس  يوب 

زار هب  شوگلیپ  شوگ  اب  غرم  **** زان هب  مشچ  واگ  مشچ  اب  هچنغ 

میس رز و  رد  رای  شوگانب  نوچ  **** میسن کشم  يوب  روفاک  لگ 

ناشف کشم  هاگ  روفاک و  هاگ  **** ناشن دوع  تخرد  زا  دیب  کشم 

دیپس خرس و  هدیشکرب  یتیار  **** دید ربارب  نمس  ناوغرا و 

نازگ تسد  دیب  گرب  رپ  خاش  **** نازخداب گرب  دیب  تفآ  ز 

یهاوخ اوه  رد  داب  نوچ  كاخ  **** یهاشنهش رد  هتسب  رمک  لگ 

سورخ گناب  تقو  هب  ات  بش  همه  **** سوک وچ  هدیشکرب  زاوآ  لبلب 

یناطلس هب  نانز  تبون  جنپ  **** ینادیم زبس  هب  ار  لگ  خرس 

ناگتخاونلد دور  برط  نوچ  **** ناگتخاف گناب  ورس  رسرب 
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يرد کبک  ماک  هدرب ز  هدنخ  **** يرحس هلان  هب  يرمق  يان 

تشهب ياهتیب  عیطقت  هدرک  **** تشک یلاوح  رب  جارد  گناب 

دنچ یفرح  دناوخ  دروآ و  بش  رد  **** دنز همان  تشهب  زا  فاب  دنز 

گنچ مشیرب  نوچ  کیراب  هتشگ  **** گنهآ زیت  ياون  زا  بیلدنع 

هدش دنم  طاشن  یهام  غرم و  **** هدش دنبشقن  حول  نوچ  غاب 

يزورفا سلجم  هناهاش  درک  **** يزور نینچ  رد  مارهب  هاش 

شیب هتخارف  نامسآ  يدبنگ ز  **** شیوخ دبنگ  تفه  رادومن  زا 

تسج دبنگ  تفه  قاط  شش  هار  **** تسچ یکیپ  دیسر  يدنبراچ 

خارف تشهب  رد  نوچ  شلد  دش  **** خاک یتشهب  نآ  رد  دمآرد  نوچ 

زامن درب  دوب  هدرک  نیرفاک  **** زارد نیرفآورسخ  رب  درک 

تفگ
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نیمز يور  تفرگ  رگشل  شوج  **** نیچ هناخراگن  زا  زاب 

رود يدهع  کین  هر ز  رگد  دش  **** روفغف ار  هاش  نامیپ  دنام 

دهش نوریب  نوردنا و  كانرهز  **** دهع دشابن و  افو  ار  ناینیچ 

جوم هب  جوم  هدیسر  نوحیج  هب  ات  **** جوا هب  هدیشکرب  غیت  يرگشل 

یئایرد وچ  ورد  یگنهن  ره  **** یئارحص تفرگ  دمآ  یلیس 

ساط هب  دنروخ  ام  نوخ  ناینیچ  **** ساپ درادب  ار  لغش  نیا  هش  رگ 

یهاوخ تیفاع  دید  الب  رد  **** یهاگآ تفای  هنتف  زا  وچ  هش 

ماج زا  تسد  دیشک و  یم  زا  نماد  **** ماد دیآرس  رد  هکناز  رتشیپ 

ياپ درارد  رس  هب  نوچ  ار  مصخ  **** يار تیافک و  زا  هک  دز  نآ  يار 

هاپس جنگ و  تسا  ترصن  تلاک  **** هانپ دیدن  هپس  جنگ و  هب  زج 

دیدن جنگ  تفر  هنیجنگ  هب  نوچ  **** دیدن جنپ  تسج  زاب  هپس  نوچ 

هدنکارپ هپس  حیلس و  مه  **** هدنکآ جنگ  دید  یهت  مه 

نادنز تکلمم  ریجنز و  قوط  **** نادند یب  ریش  وچ  زجاع  دنام 

يرود ادخ  زا  یسرت  ادخان  **** يروتسد تشاد  هک  مدینش  هش 

تسار نشور و  هن  یلو  نشور  تسار  **** تساوخ هک  هدیرج  ناز  هدرک  دوخ  مان 

کیرات ینشور  ژوک و  یتسار  **** کیراب سب  شیتسار  نشور و 

رود یمانکین  قیلعت  واو ز  **** رورغ کین  مان  هب  ار  هش  هداد 

دوب یسرت  يادخ  ترازو  رد  **** دوب یسرن  مکح  هب  ترازو  ات 

درم اه  ینشور  اه و  یتسار  **** درب ترازو  وز  وچ  نشور  تسار 

زارد تسد  درک  دادیب  هب  وا  **** زان هب  شون و  هب  دش  لوغشم  وچ  هش 
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تخودنا یم  لام  تسج و  یم  کلم  **** تخوس یم  تحلصم  تخاس  یم  هنتف 

بیرف هنتف  يایمیک  رب  داد  **** بیز هب  رز و  هب  ار  هاش  بیان 

دنا هدش  بدا  یب  خاتسگ و  خوش و  **** دنا هدش  بلط  وزرآ  قلخ  تفگ 

ناشیریلد ام  راک  رد  هداد  **** ناشیریس هار  ام ز  تمعن 

شوگ دلامب  دب  مشچ  ار  کلم  **** شوه هب  يأر و  هب  ناشمیلامن  رگ 

دنرتب گس  گرگ و  ینافسوی ز  **** دنرهگ دب  دندب و  ینامدرم 

هابور صقر  **** درک دیاب  دنب  گرگ  ار  گرگ 
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درک دیاب  دنچ 

دنیمدآ تروص  هب  یناگدد  **** دنیم هداز ز  هک  ینایکاخ 

دنهننرس غیت  هب  زج  ار  مکح  **** دنهنن رظن  افو  رب  ناگدد 

ناگدد زا  دید  هچ  شوایس  هک  **** ناگدزمغ سرد  یشاب ز  هدناوخ 

دندرک نوچ  راد  هب  اراد  رس  **** دندرک نوچ  راوخ  دیشمج  هاج 

رید دنام  ضوح  هب  ار  بآ  ددنگ  **** ریس ناشیا  تسا و  هضوح  ناشلام 

ددرگ شوخ  كاخ  ریبدت  هب  مه  **** ددرگ شف  هریت  كاخ  زک  بآ 

تسرادیب دزد  هتفخ  رگ  هنحش  **** تسرایشه مصخ  تسم  رگا  هاش 

دوش هابت  ورب  یهاشداپ  **** دوش هاش  دایز  تسایس  نوچ 

دزیرگب ود  ره  وید  نمشد و  **** دزیگنا تسایس  وک  یهش  زا 

خارف ياپ  دنهن  يراذگ  نوچ  **** خاتسگ تیعر  دشاب  وید 

شیوخ تسایر  قنور  ینکشن  **** شیوخ تسایس  زا  هک  نک  نآ  دهج 

سب یسانشدوخ و  غیت  دوخ  سک  **** سک یئانشآ  هب  یبیرفن 

تسد هب  غیت  وت  مراد و  ملق  نم  **** تسرپ هداب  تسام  دیما  هب  هش 

ریگب تسا  ینتفرگ  میوگ  هک  ره  **** ریبدت نمز  دیآ و  رهق  وت  زا 

نک شلاگس  نوخ  هب  ار  مردیب  **** نک شلام  لام  هب  ار  مشتحم 

لام ناکین  ناتس ز  ناج  نادب  زا  **** لالح وت  رب  تسه  ود  ره  دب  کین و 

زیزع قلخ  مشچ  هب  ینامب  ات  **** زیچ هب  هاج و  هب  ار  قلخ  نک  راوخ 

دوب رارقرب  هتسویپ  کلم  **** دوب راوخ  نوبز و  تیعر  نوچ 

یتسدمه روج  هب  وا  اب  درک  **** یتسمرس يور  هش ز  بیان 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1046 

http://www.ghaemiyeh.com


هاش تیعر  رب  درک  یم  روج  **** هار شدومن  وا  هک  یئافج  هب 

درمشن سک  چیه  هب  ار  سکچیه  **** درب دح  زا  يراوخ  هک  يدح  هب  ات 

دندرب یم  هناخ  دنتفرگ و  یم  **** دندرشفا یپ  یگراکمتس  رد 

دوبن ریگ  تفرگ و  زج  ینخس  **** دوبن ریفن  زج  رهش  هد و  رد 

لام هن  دنام و  کلم  هن  ار  سکچیه  **** لاس كدنا  هب  کلمم  نآ  رد  ات 

شیوخ توشر  هب  دتس  نشور  تسار و  **** شیب مک و  زا  نشور  تسار  ار  همه 

دنامن تیالو  رد  **** زینک مالغ و  رهوگ و  رز و  زا 
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زیچ ار  سک 

یشیورد هب  یسک  رت  مشتحم  **** یشیب زا  هن  یمک  زا  داتفوا 

نارگد رب  هدنام  شیوخ  هناخ  **** نارب هناخ  روج  ناراد ز  هناخ 

هوک هب  هوک  هتشگ  هراوآ  همه  **** هوتسب ناج  يرگشل ز  يرهش و 

تشونن یکلاذف  سک  ار  لخد  **** تشک هن  دنام و  واگ  هن  یحاون  رد 

یلاخ دش  هنازخ  زا  هاش  لخد  **** یلاح دش  بارخ  تیالو  نوچ 

جنر مغ و  زج  دوبن  سک  لصاح  **** جنگ شدوب و  هناخ  هک  يریزو  زج 

گنتلد دش  دوبن  رگشل  جنگ و  **** گنج ندرک  زاس  هب  نوچ  ار  هاش 

تسج یبارخ  نآ  لاح  کی  هب  کی  **** تسرد هب  ناکی  ناکی  ار  نایهنم 

زور هب  تفگنا  تفر و  بش  هچنآ  **** زوس ملاع  ریزو  میب  سک ز 

تخیرگب نآ  تشگ و  تسد  یهت  نیاک  **** تخیگنا غورد  زا  يرذع  یسکره 

دنامن هنازخ  رد  جنگ  مرجال  **** دنامن هناد  لخد و  چیه  نیمز  رب 

یلاخ نایدؤم  زا  هش  کلم  **** یلام یب  یبسکم و  یب  دش ز 

دنیآ زاب  شیوخ  ياهلمع  رب  **** دنیآ زارف  درب  تقفش  وچ  هش 

درکن ریش  گنج  تقو  یب  کیل  **** درکن ریس  هناهب  نآ  ار  هاش 

هشیدنا دیاب  هکنادنچ  درک  **** هشیپ افج  دبنگ  دب  زا 

دربن شیپ  هنامز  اب  دوخ  دهج  **** دربن شیوخ  راک  ناماس  هب  هر 

نابش زا  مارهب  نتفرگ  زردنا  شخب 34 - 

راکش هب  يدش  نورب  هراوس  کی  **** راک یگنت  يدمآ ز  گنت  وچ  هش 

يدش هناخ  يوس  داش  يدش  نوچ  **** يدش هنامداش  يدرک و  دیص 
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شریجخن يوس  هب  دمآ  تبغر  **** شریگ نانع  مغ  زور  نآ  دش  نوچ 

نوخ دیوشب  نوخ  هب  مه  لد  ات ز  **** نورب تفر  دیص  يوس  هنت  کی 

ياپ ار  مغ  تسب و  تسد  ار  هصغ  **** يار شدوب  هکنانچ  يدیص  درک 

زاب ددرگ  هناخ  يوس  ات  تساوخ  **** زارگ ریش و  گنلپ و  دیص  نوچ ز 

دوب هتخادگ  یگنشت  زا  شزغم  **** دوب هتخات  هکناز  بات  کت و  رد 

تفای رتمک  تسج  شیب  ات  بآ  **** تفاتشب نیمز  نآ  درگرب  درگ 

هام نتفرگ  رد  هدروآرب  رس  **** هایس ياهدژا  وچ  يدود  دید 

ههوک رب  ههوک 
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نانک چیسب  کلف  دوعصرب  **** نانک چیپ  چیپ 

تساوخ دیاب  بآ  شدنزورف  زا  **** تساخ شتاز  هچرگ  دود  نآ  تفگ 

دنلب هدیشکرب  دید  یهگرخ  **** دنچ یماگ  تفر  دود  نآ  رب  نوچ 

شوج ینخی  باتفآ  رد  هتشگ  **** شوگ ات  مس  دنفسوگ  �هلگ 

تخس شیاپ  تسد و  گنس  نوچ  هتسب  **** تخرد خاش  هتخیوآ ز  یگس 

زیگنارهم حبص  وچ  يریپ  دید  **** زیت بکرم  دنار  هاگرخ  يوس 

تسبرد نایم  يرگشتسرپ  هب  **** تسجرب نامهیم  دید  نوچ  ریپ 

درک يریگ  ماگل  ار  نامسآ  و  **** درک يریذپ  نامهیم  نیمز  نوچ 

دروآ دورف  شبکرم  زا  هگناو  **** دروآ دورد  شکشیپ  شلوا 

يرگ هبال  درک  دروآ و  ششیپ  **** يرضح ام  تشاد  هناخ  رد  هچ  ره 

ینامهم وت  نوچ  دروخرد  تسین  **** یناوخ نینچ  نیاک  تسین  کش  تفگ 

تسروذعم تساونیب  رگا  ناوخ  **** تسرود فرطنیا  يدابآ  زا  کیل 

دیشک تسد  دروخ و  بآ  یتبرش  **** دید ار  نابش  هراپ  نان  وچ  هش 

تسرد هب  یهدربخ  مسرپ  هچناز  **** تسخن هک  مروخ  یهگنآ  نان  تفگ 

تسارچ دنب  گرگ  تسا  هناخریش  **** تسارچ دنمتسم  هتسب  گس  نیک 

يوم هب  يوم  تفر  هچنآ  تمیوگ  **** يور ابیز  ناوج  يا  تفگ  ریپ 

هلی شیوخ  راک  هدرک  ودب  نم  **** هلگ نابساپ  دوب  یگس  نیا 

وا ینیشنمه  هب  مدوب  داش  **** وا ینیما  يرادافو و  زا 

لاگنچ ار  گرگ  گنچ و  ار  دزد  **** لاس همه  یتشاد  رود  هلک  رگ 

شیوخ �هنابش  گس  هن  ار  وا  هدناوخ  **** شیوخ هناخ  زرح  هداد  ودب  نم 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1050 

http://www.ghaemiyeh.com


زور بش و  نم  نینهآ  يوزاب  **** زوس نمشد  گنچ  نادند و  هب  وا  و 

رهب یتفرگ  وا  ساپ  زا  هلگ  **** رهش يوس  یمتفر  تشد  زا  نم  رگ 

زاب يدرب  هناخ  هب  وا  ار  هلگ  **** زارد رهش  هب  نم  لغش  يدش  رو 

درک يراک  تسار  يزاب و  تسار  **** درک يراد  قاتی  ملاس  دنچ 

رامش هب  مدز  رب  شقن  ار  هلگ  **** راک �هفیحص  رب  زور  یکی  ات 

مدیسرت باسح  رد  مطلغ  **** مدید مک  دنفسوگ  رس  تفه 

زار متفگن  سک  هب  دمآ  مک  مه  **** زاب مدرمش  نوچ  هتفه  کی  دعب 

رد **** شوه هب  يار و  هب  متشاد  یم  ساپ 
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شوگ دماین  مسک  ياطخ 

سانش فیرح  بش  چیه  مدشن  **** ساپ اهبش  هب  متشاد  یم  هچ  رگ 

نم زا  راب  رازه  رت  نابساپ  **** نم زا  راک  هب  رت  هاگآ  کناو 

تسخن زور  هکنانچ  دمآ  مک  مه  **** تسرد رامش  نآ  مدرک  نوچ  زاب 

دوب یم  مک  دنفسوگ  هلگ  زک  **** دوب یم  مغ  هب  مرطاخ  بش  همه 

تخادگ باتفآ  هب  وک  یخی  نوچ  **** تخادرپ یم  چنپ  جنپ  هد و  هد 

تاکز هب  دتس  شنم  زا  دنام  هچنآ  **** تاقدص لماع  هک  يدح  هب  ات 

یناپوچ هب  یبحاص  هلگ  زا  **** ینابایب نم  مداتفوا 

ارم تشک  درک و  راک  رگج  رد  **** ارم تشرد  مغ  نآ  درک  مرن 

تسدد ماد و  مادک  راکتسد  **** تسدب مشچ  رگ ز  هنخر  نیا  متفگ 

درک يریلد  انشآ  نیاک  تسیک  **** درک يریش  هک  نینچ  نیا  یگس  اب 

باوخ زا  مدمآرد  مدوب  هتفخ  **** بآ هرانک  رب  زور  یکی  ات 

بوشآ یب  هدیشک  یئاپ  تسد و  **** بوچ رس  رب  هداهنرس  نانچمه 

تسس ربارب  شگس  دش  دماک و  **** تسچ مدید  رود  یگرگ ز  هدام 

شیپ ینابرهم  هب  شدیود  گس  **** شیوخ ینابز  گس  هب  ار  گس  دناوخ 

دنابنج یم  سوبد  هگ  مد و  هگ  **** دناشفا یم  درگ  تشگ و  وا  درگ 

تسد زا  راک  تفر  دنار و  لد  ماک  **** تسشن گرگ  نیرس  رب  تبقاع 

شنهد رب  توکسلا  قح  رهم  **** شنت دیمرآ  تفخ و  دمآ و 

شیوخ تمدخ  مودقلا  قح  تسج  **** شیپ دوب ز  هداد  هوشر  نوچ  گرگ 

دوب هلبآ  هبند  راب  زا  شیاپ  **** دوب هلگ  رس  هک  يوق  يدنفسوگ 
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یسب دوب  هدروخ  هوشر  نینچ  نیو  **** یسفن نیرتمک  هب  شدروخ  درب و 

دنامب گرگ  تسد  هب  ار  يا  هلگ  **** دنارب هک  یتوهش  هب  نوعلم  گس 

درک يزابقشع  راک  رس  رد  **** درک يزاسراک  هک  ار  يا  هلگ 

شمتشاذگ نم  درک و  اطخ  وا  **** شمتشاد فاعم  تبون  دنچ 

گرزب ياطخ  نینچ  رب  شمتسب  **** گرگ اب  شمتفرگ  رخآ  مه  ات 

ینامرف هدنب  هدنب  دنکات  **** ینادنز هجنکش  رد  شمدرک 

تسنم دنفسوگ  باصق  هکلب  **** تسنم دنب  هار  گرگ  نم  گس 

تخورفب ینئاخ  هب  ینیما  ناو  **** تخودرب یتنایخ  تناما  رب 

دش نآ  تصخر 
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درب دهاوخن  ناج  دنب  نینچ  زا  **** درم دهاوخن  ات  هک 

دنکن نیرفآ  يو  رب  سکچیه  **** دنکن نینچ  نامرجم  اب  هک  ره 

یناهنپ تفرگرب  یتربع  **** ینادنخس نازا  مارهب  هاش 

تفاتش رهش  يوس  يزیچ و  دروخ  **** تفایرد نوچ  دوب  زمر  نخس  نیا 

ریبدت یهز  متخومآ  یهاش  **** ریپ �هنابش  نیزک  دوخ  اب  تفگ 

نم تیعر  هلگ  منابش  نم  **** نم تیمدآ  رادومن  رد 

تسنم نیما  هلگ  ظافح  رد  **** تسنم نیبزیت  روتسد  هک  نیا 

تسج دیاب  زاب  هنخر  نیما  زا  **** تسرد راک  ساسا  دنامن  نوچ 

تسیک یبارخ  نیا  داینب  لصا و  **** تسیچ یبارخ  نیا  هک  دیوگب  ات 

ناگتشادزاب حورشم  تساوخ  **** ناگتشامگ زا  دمآ  رهش  هب  نوچ 

هایس تشگ  همان  وچ  يو  رب  زور  **** هاگن درک  همانزور  نآ  رد  نوچ 

حورشم رد  هتشبن  کی  ره  مان  **** حورجم ناهج  کی  هتشگرس  دید 

روتسد زا  تعافش  هش  زا  نتشک  **** روس متام و  ياه  حرش  رد  هتفگ 

هدرک دوخ  مان  هب  یمانکین  **** هدرک دب  روج  هب  ار  هش  مان 

تسیرب هناخ  دصق  هب  هناخ  دزد  **** تسیرگ هویش  هچ  ناک  تسناد  هاش 

درک هنابش  اب  تخیگنا  نویش  **** درپس گرگ  هب  هلگ  وک  یگس  نوچ 

دنشارخب هکنوچ  دنشورخب  **** دنشاب نینچ  یگس  رد  ناگس  دوخ 

شنتشاذگ ورف  هد  یک  زور  **** شنتشادزاب دید  تحلصم 

شیپ دراین  ملق  شعفر  هب  سک  **** شیوخ بصنم  هب  شمنام  رگا  تفگ 

رون دیامن  هب  هریت  بش  رد  **** رود ار  شرد  منک  تمشح  نوچ ز 
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تشونب دوخ  شرف  کیرات  بش  **** تشگ نشور  زور  هک  نادادماب 

يریس دوخ  نوخ  ار ز  هم  داد  **** يریشمش ود  یمخز  کی  حبص 

ماع قیالخ  رب  درک  دوخ  راب  **** مارهب دز  رهپس  رب  هگراب 

شیوخ بتارم  رب  دندیشک  فص  **** شیپ سپ و  زا  دندمآ  نارتهم 

خاتسگ دوخ  هاگردص  رب  تفر  **** خاک رد  زا  دمآرد  نشور  تسار 

تشک ار  وا  هکنانچ  دزرب  گناب  **** تشرد كانمشخ و  دید  وا  رد  هش 

وت زا  بآ  کلم و  قنور ز  هتفر  **** وت زا  بارخ  نم  کلم  همه  ياک 

يدنکارپ نم  جنگ  رهوگ و  **** يدنکآ رهوگ  هب  ار  دوخ  جنگ 

زاس و
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زاس هن  دنام و  گرب  هن  ار  هپس  ات  **** زاب یتفرگ  هپس  زا  گرب 

يدرشفا سکره  نوخ  رد  ياپ  **** يدرب نم  ناگدنب  �هناخ 

جات یهاگ  یتساوخ و  رمک  هگ  **** جارخ مسر و  ياجب  تیعر  زا 

داب تمرش  هک  نم  تمرش ز  تسین  **** دای زا  یتشاذگ  تمعن  قح 

شیپ تلم  رفک  تمعن ز  رفک  **** شیوخ تلم  هب  یسک  ره  رب  تسه 

راوخ تمعن  هب  دهد  نوزفا  تمعن  **** راک رد  نتخانش  تمعن  قح 

تشذگب ینشور  تفر و  یتسار  **** تشگ نشور  تسار  هچ  نم  رب  وت  زا 

جنگ هن  دنام و  ياج  هب  رگشل  هن  ات  **** جنر يدناسر  ار  جنگ  رگشل و 

باوخ دیابر  ارم  هنالفاغ  **** بارش تقو  هک  يا  هدرب  نامگ  هچ 

ار ناتسدریز  ياپ  ینکشب  **** ار ناتسم  تسد  وت  يزاس  هنخر 

ماج دریگ  نوچ  دنک  شمرف  غیت  **** مارهب رگا  كاخ  داب  نم  رهب 

دوبک رهپس  زا  لفاغ  متسین  **** دور هداب و  هب  ملفاغ  دوخ  رگ ز 

تخادنا ریزو  ندرگ  رد  همه  **** تخاس ربنچ  رازه  دص  نخس  نیز 

تشهب شدناود ز  خزود  يوس  **** تشز ینابز  ات  دومرفب  سپ 

شندرک دنب  دندیشک و  رد  **** شندرک دنمک  همامع  زا 

ریزو هن  دوب  رزو  سک  نینچ  نیا  **** ریجنز رد  تسد  هدنک  رد  ياپ 

رهش هب  درک  هناور  يدانم  هش  **** رهق دمآ  رد  نامرهق  نادب  نوچ 

داد ناشدهد  هش  دنهاوخ و  داد  **** دایرف نآ  رد  ناگدیدمتس  ات 

هاش ترضح  يوس  دنداهنرس  **** هاپس لیخ و  هلمج  دندینش  نوچ 

دولآ نوخ  كاندرد  لد  زک  **** دومرف نینچ  ناینادنز  هب  هش 
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دنک دیلک  نادب  ار  دوخ  دنب  **** دنک دیدپ  دوخ  مرج  یسکره 

نوزف صخش  رازه  زا  دندمآ  **** نورب هتسج  دنب  نایدنب ز 

دیسرپ دوخ  لاح  ار ز  یکی  ره  **** دیزگ صخش  تفه  هلمج  نآ  زا  هاش 

تسیک وت  نامدود  یئاجک و  زا  **** تسیچ وت  هانگ  یکی  ره  اب  تفگ 

مولظم تفه  ندرک  تیاکش  شخب 35 - 

ماک نمشد  وت  نمشد  هدش  ياک  **** مارهب اب  تفگ  صخش  نیلوا 

تشک ار  مردارب  هجنکش  رد  **** تشرد ياهمخز  هب  نشور  تسار 

بکرم و شاعم و  زا  دوب  هچناو 
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زین تمشح  تایح و  دتسب  همه  **** زیچ

وا یناگدنز  نبغ  رب  تخوس  **** وا یناوج  یبوخ و  زا  سکره 

ریزو تفرگ  ارم  تیانج  ناز  **** ریفن شورخ و  متخیگنا  نم  نوچ 

تسا دوب  نانچ  وا  ینینچ و  وت  **** تسا دوب  نانمشد  هاوخاوه  وک 

درک تراغ  هناخ  زین  ارم  ات  **** درک تراشا  ار  دنت  ییروغ 

روگ نوچ  ار  يارس  نم  رب  درک  **** روز هب  داهن  نم  ياپ  رب  دنب 

هدرم اپو  تسد  هب  ردارب  نیو  **** هدرب ناج  روج  هب  ردارب  نآ 

تسیلاف رت  هتسجخ  مهاش  يور  **** تسیلاس نونک  مینادنز  هدرک 

مولعم دش  درک  روتسد  هچنآ  **** مولظم نآ  تفگ  نوچ ز  ار  هاش 

درپسب ودب  اهبنوخ  اب  هلمج  **** درب تراغ  هب  وزا  روتسد  هچ  ره 

شداتسرف دوخ  لغش  رس  رب  **** شداد یشوخلد  دازآ و  شدرک 

زاون هدنب  هاش  سوب  نیمز  رد  **** زارد ياعد  مود  صخش  درک 

دوب یئانشور  شیئانشاک  **** دوب یئایک  رد  میغاب  تفگ 

خاش رب  اه  هویم  هلک  رب  هلک  **** خارف زبس و  تشهب  طاسب  نوچ 

ارم راگدای  هدنام  ردپ  زو  **** ارم راهبون  هداد  نازخ  رد 

یغاب نآ  دمآ  نم  غاب  يوس  **** یغاد نیشتآ  هار  زا  يزور 

يو تمدخ  يازس  ینامهیم  **** یم هویم و  هب  شمدرک  نامهیم 

هنارکش هب  متخیر  وا  شیپ  **** هناخ رد  دوب و  غاب  رد  هچ  ره 

دیماشآ تساوخ  هچنآ  بارش  زو  **** دیمارآ تفخ و  دیدنخ و  دروخ و 

تشد دریگ  غاب  قشع  زک  تساوخ  **** تشگب غاب  درگ  هب  ینامز  نوچ 
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ار تغارچ  ینشور  مهد  ات  **** ار تغاب  شورف  نم  رب  تفگ 

تسنم نادشیع  هک  مشورف  نوچ  **** تسنم ناج  هک  ار  غاب  نیا  متفگ 

تسیغاب نیمه  ار  هراچ  یب  نم  **** تسیغاد یشتآ  رد  ار  یسکره 

مالغ هکلب  هن  نابغاب  ارت  نم  **** مادم تست  ناک  رادنپ  غاب 

بآ بل  رب  شون  هداب  روخ  هویم  **** باتش غاب  هب  تدتفاک  یهگ  ره 

ینت میس  تسد  هب  مرآ  تشیپ  **** ینم وچ  خبطم  دزیخ ز  هچنآ  و 

زادرپ او  تخر  شورفب و  غاب  **** زاسم هناهب  رذگ  رد  نیزا  تفگ 

هب روش و  هب  دش  رایسب  دهج 
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رز هب  روز و  هب  متخورفن  غاب  **** رش

تسب نم  رب  غورد  زا  یتمهت  **** تسمرس دش  هنیک  نوچ ز  تبقاع 

شیورد نم  زا  دتسب  ار  غاب  **** شیوخ تیانج  زا  مرج  نادب  ات 

هاش رب  مرواین  ملظت  نیا  **** هاگ ملظت  رد  هک  نآ  یپ  زو 

لاس ود  تفر  هنیمک  ار  نخس  نیو  **** لابو جنر  هب  مینادنز  درک 

دادغب نوچ  داد  غاب  هناخ و  **** دابآ تشگ  وداد  غاب  ودب  هش 

هار یهاوخ  هچره  يوس  ارت  ياک  **** هاش اب  موس  ینادنز  تفگ 

دوب ایهم  رفس  ناز  میزور  **** دوب ایرد  ناگرازاب  هدنب 

رایسب نآ  رد  یمدید  اهدوس  **** راب ایرد  هب  یهگ  هگ  یمتفر 

یئایرد رد  کین  ودب  رد  **** یئاناد هب  مدش  اسانش  نوچ 

گنر قنور و  هب  رحس  غارچ  بش  **** گنچ هب  داتفوا  مدنچ  یئؤلؤل 

رد هقالع  نادب  نشور  مشچ  **** رپ هلصوح  رهش  يوس  مدمآ 

مشوپ یهگ  مروخ  هگ  اهبزو  **** مشورفب هقالع  ناک  متساوخ 

دیراورم دقع  دوب  نم  ناک  **** دینشب ربخ  کلم  ریزو  نوچ 

مرزآ یسب  متشاد  اهب  رد  **** مرش دص  اب  دیرخ  نم  زا  دناوخ و 

زاغآ درک  هناهب  هنوگ  هنوگ  **** زارف دیسر  اهب  تقو  هکنوچ 

درس هناهب  زج  درواین  وا  **** درد هصغ و  هب  متساوخ  اهب  نم 

دیما هب  نم  داد و  هوشع  رب  هوشع  **** دیپس هایس و  زا  مدنچ  یکزور 

منادنز هب  ناینوخ  اب  درک  **** مناهنپ دناوخ  رمالا  رخاو 

دربب هناهب  نادب  ار  اهب  ناک  **** درمش هناهب  یکی  مهانگ  رب 
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تسب رد  اه  هدقع  هب  میاپ  تسد و  **** تسد زا  درب  هک  نم  دقع  ضوع 

گنس وچ  هدنام  هجنکش  رد  وزا  نم  **** گنچ هب  هدیروآ  رهوگ  نم  وا ز 

هاچ نب  رد  هدنام  راو  فدص  نم  **** هالک جنکش  رد  هدروآرد  وا 

مدنسرخ دید و  هدید  هش  يور  **** مدنب رد  هک  نامز  نیا  لاس  هس  دش 

رس رب  رز  داد و  زاب  شرهوگ  **** رهوگ دب  ریزو  جنگ  هش ز 

ساپس رازه  روخرد  ياک  تفگ  **** ساره رازه  اب  صخش  نیمراهچ 

ناور بآ  وچ  منز  شوخ  یطبرب  **** ناوج بیرغ و  مقشاع  یبرطم 

یینیچ **** ینییآون متشاد  نابرهم 
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ینیچ رب  درد  هکلب 

هدرم شربارب  بش  نوچ  زور  **** هدرب ینشور  هام  زا  شرهم 

تسنکش رکش  نیک  هدنخ  رد  شون  **** تسنهد نیک  هدرک  مان  ار  چیه 

يورایور هدرب  غاب  هناخ و  **** يور ابیز  راهب  زا  شیبوخ 

شناتسبد رد  حول  ار  ورس  **** شناماد هب  ناشک  یلیگ  هلگ 

نم هدید  ناتمعنیلو  زو  **** نم هدیرخ  مرد  تیالو  رد 

يراتات کشم  شفلز ز  رات  **** يرازاب زیت  هب  قنور  هدرب 

زاون حور  بیرفلد و  شندز  **** زاس منرت  هتخومآ  نم  زا 

هناورپ عمش و  وچ  تبحص  مرگ  **** هناخ کی  هب  رگیدکی  اب  ود  ره 

غاب هب  هزبس  وچ  نامداش  نم  هب  وا  **** غارچ هب  بش  وچ  لد  هدنز  ودب  نم 

رود شدرک  هدنب  نشور ز  تسار  **** رون زا  عمش  وچمه  تسار  نشور و 

تخوس شتآ  هب  ار  هناورپ  لد  **** تخورفا شیوخ  يارس  رد  ار  عمش 

وا یئانشور  هب  متسج  هار  **** وا یئادج  زا  متفشآ  رب  نوچ 

دنب دیابب  ار  هتفشآ  ینعی  **** دنخادنخ داهن  نم  رب  دنب 

زاین رازه  دص  هب  نادنز  هب  نم  **** زان هب  هتفرگ  ارم  سورع  وا 

يراوخ نیدب  هنگ  یب  مدراد  **** يراگمتس زک  تسلاس  راچ 

زیچ ناوارف  اب  هکلب  یهت  هن  **** زینک درپس  ودب  یلاح  هاش 

اهر درک  دنب  شسورع ز  اب  **** اهب ریش  داد  شیسورع  رب 

تفج وت  قاط  راهچ  اب  کلف  ياک  **** تفگ مجنا  هاش  هب  مجنپ  صخش 

مهاش تلود  ناعیطم  زک  **** مهاگ دصر  نالف  سیئر  نم 
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یئالوم هب  نم  شوگ  رد  هقلح  **** یئارآ روشک  هب  ملغش  هدش 

هاج لام و ز  یتمشح ز  تمعن و  **** هاش تلود  هب  مدزیا  دوب  هداد 

قرغ يداش  هب  ار  قافآ  مدرک  **** قرش هش  يزارد  ناج  یپ  زا 

مدرک یم  هاش  رهب  زا  يریخ  **** مدرک یم  هار  داز  اعد  زا 

نم هب  يور  هداهن  شناد  لها  **** نم هب  يوک  رهش و  هزات  مرخ و 

شیوخ يزور  تارب  ار  یسک  ره  **** شیوخ يزورف  تکلمم  زا  مداد 

مه ناداز  هویب  ریس و  ناگویب  **** مرد خارف  نم  ناتسدگنت ز 

مدش ریگتسد  داتفا  هکنآ  و  **** مدش ریذپرز  تساوخ  رز  هک  ره 

چیه
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دنزگ شمدادن ز  یئاهر  ات  **** دنب هب  دنامن  رد  هدنامرد 

نانامهم جرخ  هب  دش  یم  فرص  **** ناناقهد لخد  دمآ ز  هچ  ره 

دونشخ ادخ  نم  یضار ز  قلخ  **** دوب دیاب  هکنانچ  یجرخ  لخد و 

دروآ شوج  هب  ار  دادیب  گید  **** دروآ شوگ  هب  نخس  نیا  ریزو  نوچ 

داهن هدنب  کلم  لام و  رب  تسد  **** داشگ تسد  ار ز  میئادخ  دک 

تسین وت  جنگ  ردق  هب  وت  ششخب  **** تسین وت  جنر  تسد  لام  نیک  تفگ 

يا هتفای  جنگ  راورخ  هب  ای  **** يا هتفات  هروک  ریسکا  هب  ای 

داب رب  مهد  ترس  هنرا  هدب  **** داد دیاب  هکنانچ  نم  تمسق 

ماخ �هناهب  نیدب  دتسب  همه  **** مامت تشاد  هدنب  هک  تشیعم  ره 

درک مدنب  هب  مدب  دوخ  �هدنب  **** درک مدنمدرد  راک  رخآ  و 

نادنزرف نامناخ و  زا  مرود  **** نادنز نیا  رد  ات  تسا  لاس  جنپ 

زاب دش  نتشیوخ  کلم  رس  رب  **** زان تمعن و  هب  ات  دومرف  هاش 

رامخ تسکش  دوخ  تخب  رس  رد  **** رامش دیسر  مشش  صخش  هب  نوچ 

يزور ار  قلخ  وت  قلخ  ياک ز  **** يزوریپ ياعد  هش  رب  درک 

میرهوگ شیوخ  ناگاین  زک  **** میرگشل هداز  درک  یکی  نم 

هاش هدنب  زین  دوب  مردپ  **** هاپس نایهاپس  زا  تسه  هدنب 

تسخن دوب  هدرک  زین  مردپ  **** تسرد هب  منک  یم  هاش  تمدخ 

تسد فک  رب  غیت  ناج و  مود  یم  **** تسویپ هش  نانمشد  یپ  زا 

شیوخ تمعن  دب ز  هداد  ار  هدنب  **** شیوخ تنم  هب  يا  هراپ  نان  هاش 

درک یم  یگدنب  هاش  رد  رب  **** دروخ یم  تیفاع  هب  نان  نآ  هدنب 
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ياپ درادن  سکچیه  افج  اب  **** يار یفاج  ریزو  شدرک  صاخ 

تشادن لانم  هعرزم  نآ  زجب  **** تشادن لام  لایع و  بحاص  هدنب 

ریگ متسد  يادخ  يارب  زک  **** ریفن هب  مدش  وا  شیپ  هر  دنچ 

دیاشخبب نم  نالایع  رب  **** دیامنب لدع  هب  يرایع  ات 

مناوید دنک ز  ون  ییزور  **** منان یب  نایقالطا  وچ  ای 

شارت شیوخ  گندخ  زا  شیوخ  گنر  **** شاب شماخ  هک  نم  هب  دزرب  گناب 

يراکیپ یتشحو و  دنک  ات  **** يرازآ سک  اب  تسین  ار  هاش 

دماین شرد  رب  ینمشد 
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گنج دشاب و  زاین  رگشل  هب  ات  **** گنت

تسه یتسردنت  هک  نک  لگ  راک  **** تسدب ریگم  نالهاک  �هشیپ 

شورفب ار  حالس  نیز و  بسا و  **** شوکم هدایز  رب  تسین  رگ  هشوت 

سرتب يادخ  زا  نیب و  نم  زجع  **** سرتب يار  وید  عبط  زا  متفگ 

یتخس ار  هدیسر  یتخس  نم  **** یتخر مک  یمک و  زا  يامنم 

زارد تسد  هدرک  ریشمش  هب  نم  **** زان هب  ياپ  هدیشک  بش  همه  وت 

یمدق منز  یم  ریشمش  هب  نم  **** یملق ینز  یم  کلم  رد  وت  رگ 

هاش فلاخم  اب  غیت  منز  نم  **** هاپس نوخ  هب  ینز  یم  ملق  وت 

دوز مریگب  هش  كارتف  هنرگ  **** دومرف هش  هچنآ  نم  زا  ناتسم 

دیشک تاود  ملق  یب  نم  رب  **** دینش باطخ  نیا  نم  زک  دش  مرگ 

یناسرت بآ  هب  مخولک  نوچ  **** ینادان یهلبا و  زک  تفگ 

دیدهت یهد  یمه  مهاش  هب  هگ  **** دیلقت ینک  یمه  مقرز  هب  هگ 

هایس دیپس و  نم  طخ  یب  تسین  **** هاگ رب  ما  هدناشن  نم  ار  هاش 

تسنم يارب  یگدنز  ار  همه  **** تسنم ياپ  ریز  هب  ناهاش  رس 

يدندروخب ناشزغم  ناسکرک  **** يدندرکن نم  هب  الوت  رگ 

دتسب نم  حیلس  زاس و  بسا و  **** دز نم  رب  تاود  تفگب و  نیا 

مداتسرف دوخ  نادنز  يوس  **** مداد ناینوخ  میخژد  هب  سپ 

نوخ رپ  ناج  تسمغ و  رپ  ملد  ات  **** نوزف هکلب  تسه  لاس  شش  برق 

زاون هدنب  هاش  داب  نادواج  **** زاس تعلخ و  هب  شتخاونب  هاش 

درک نادنچ  ود  وا  عاطقا  مسر  **** درک نادنخ  فطل  هب  ار  شبل  نوچ 
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زارط دیشک  هش  رکش  زا  بل  رب  **** زارف دیسر  نوچ  صخش  نیمتفه 

تسرپ يادخ  مورهر  يدهاز  **** تسد مدیشک  ناهج  زا  کنم  تفگ 

عمج ربارب  هتخوس  نتشیوخ  **** عمش وچ  هدید  خارف  یتسدگنت 

هدناشفا یتیگ  لغش  رب  تسد  **** هدناوخ رب  هدیرج  ار  تبقاع 

مرهدلا مئاص  لیللا و  مئاق  **** مرهب یب  باوخ  دروخ و  همه  زا 

تسین منام  ناخ و  هک  هتفخن  بش  **** تسین منان  باک و  هدروخان  زور 

راک یتسرپادخ  زج  متسین  **** رارق هتفرگ  یهگ  شتسرپ  رد 

مرگنب ار  هک  ره 
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میوگ اعد  شمرآ  دای  هک  ره  **** میوج اضر 

رود زا  دناشن  ارم  متفر  دناوخ و  **** روتسد نم  يوس  داتسرف  سک 

تسدوخ ياجب  منک  تباذع  رگ  **** تسدب نامگ  ارم  وت  رب  تفگ 

تسیز مناوت  وت  بیترت  هب  ات  **** تسیچ وت  نامگ  يدیس  يا  متفگ 

تدوخ يادخ  زا  مهاوخ  یم  گرم  **** تدب ياعد  زا  مسرت  یم  تفگ 

یئوگ دب  ياعد  نم  قح  رد  **** یئوخدب يرو و  نیک  رس  زک 

يریت فده  نیدب  دتفا  مسرت  **** يریگبش هنابش  ياعد  ناز 

تنیرفن رارش  دتفا  نم  رد  **** تنیک شتآ  زک  ناز  رتشیپ 

ندرگ اب  تسد  هن  اهنت  تسد  **** ندرک اعد  زا  مدنب  وت  تسد 

تشادن كاندرد  ناج  نیا  مغ  **** تشادن كاب  دیشک و  مدنب  ریز 

دنکفا ساد  دیلک و  میاپ  ود  رد  **** دنکفا سارخ  نیرد  ملاس  تفه 

هدز دنب  تسد  كالفا  رب  نم  **** هدز دنمک  نم  تسد  رب  دنب 

متسب تکلمم  تسد  وا  رب  نم  **** متسد اعد  زا  هتسب  ورف  وا 

نکش راصح  وا  ناویا  رب  نم  **** نف هب  هدرک  راصح  رد  ارم  وا 

دنامن هناهب  رگد  ار  یلدشوخ  **** دناسر هاش  قفر  هب  میادخ  نوچ 

ار دهاجم  شک  رفاک  ریش  **** ار دهاز  تفرگ  رب  رد  هاش 

تسار يزیچ  تفگن  نشور  تسار  **** تسادخ سرت  هک  يا  هتکن  زج  تفگ 

دننکن نانزهر  وچ  دهاز  مکح  **** دننکن نانچ  اعد  عفد  کیل 

درک یم  دب  ياعد  ار  نتشیوخ  **** درک یم  دوخ  ياج  هب  دب  نآ  هک  نآ 

راتسد مه  دوبر و  نت  زا  رس  مه  **** راک رخآ  هب  شدب  ياعد  ات 
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ریگب تست  نآ  دهاز  اب  تفگ  **** ریزو تشاد  هچ  ره  کشخ  رت و  زا 

تشگ هب  راو  خرچ  خرچ و  یکی  دز  **** تشونب ار  هداد  شرف  نآ  دهاز 

مداد ترتهب  هک  هد  مرتهب  **** مدازآ هک  اهدقن  نیا  زا  تفگ 

زاب شدیدن  سک  هک  دش  نانچ  نآ  **** زاس عطقم  یب  تشادرب  صقر 

دندوس نامسآ  رب  رس  نیمز  زک  **** دندوب نانچنآ  هگنآ  ناورهر 

دنبقل یمدآ  ناوید  همه  **** دنبسن یمدآ  هچ  را  هورگ  نیا 

ماخ هروغ  رازه  دیاب  دید  **** ماج رد  نتفای  هتخپ  یم  ات 

بیج دشکرب  **** ناماخ نینچ  زک  تسنآ  هتخپ 
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ناماد دشکرد  و 

ار ملاظ  ریزو  مارهب  نتشک  شخب 36 - 

دودنا باتفآ  رب  لگ  هیاس  **** دولآ درگ  میلگ  زا  نیمز  نوچ 

یکانمغ دش ز  كانمن  تشخ  **** یکاخ �هناخ  تشخ  نیرد  هش 

راخ یتشرد  درب  نوچ  لگ  ات ز  **** راک حلاصم  رب  تسج  یم  هار 

نانک هراچ  لدع  هب  ار  تحلصم  **** نانک هراظن  ناهج  يافجرد 

داهن هقیقش  رب  هشیدنا  زا  تسد  **** دای دمآ  شریزو  راک  نوچ ز 

یلد گنت  دزن ز  مهرب  هدید  **** یلجخ نازا  تفخن  هگ  رحس  ات 

تشک ناحیر  باتفآ  همشچ  **** تشرس لافس  هزوک  نیرد  نوچ 

یناشفا لگ  ناگنشت  رب  درک  **** یناحیر هدیسر  ناراب  وچ  هش 

دننز راد  هاگراب  رد  رب  **** دننز راب  تخت  هک  نامرف  داد 

تسدب غیت  هداتسیا  هاگصاخ  **** تسشنب دوخ  داد و  راب  ار  ماع 

دنار يدنلب  رب  هقان  ار  لدع  **** دناشنب ار  کلم  نادنلبرس 

یهوک هاگراظن  زا  دیشکرب  **** یهوبنا قیالخ  زا  درک  عمج 

ریجنز رد  هدیشک  رس  ات  ياپ  **** ریزو دوب  هک  ار  هشیپ  افج  نآ 

درم يراسمرش  هب  نادزد  وچ  ات  **** دربن كاب  درک و  رادرب  هدنز 

دزادنارس نینچ  شراگزور  **** دزارفارس نانچ  نآ  ره ك  تفگ 

یماجنارس دب  تسه  يدب  زو  **** یماندب تسیرگتنایخ  زا 

روگ هب  دننک  نینچ  شنالداع  **** روش دیامن  نانچناک  یملاظ 

تسا راک  نیدب  نیمز  نامسآ و  **** تسا رای  یب  لدع  هک  یئوگن  ات 
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داهن شیوخ  ياپ  تسد و  رب  هدنک  **** داهن شیپ  هنیدک  خیم و  هک  ره 

گرگ هنابش و  گس و  زا  درک  دای  **** گرزب يامن  يرواد  نیا  زا  سپ 

داد یهاوخ  کین  یتخب و  کین  **** داد یهاش  دناوخب و  ار  نابش  نآ  و 

تشاذگن سک  تسدروز  یسکرب  **** تشادرب تکلمم  راک  زا  یتخس 

ریرح سالپ  دش و  رز  شنهآ  **** ریبدت نانچ  زا  رید  سب  هن  ات 

هوک زا  نآ  تشذگ و  ایرد  نیا ز  **** هوبنا وا  رب  دش  جنگ  رگشل و 

شرس درد  دادن  دش  سپ  زاب  **** شربخ دش  هدیسر  ناقاخ  هب  نوچ 

یسفن وا  ياضر  یب  دزن  رب  **** یسب تساوخ  رذع  داتسرف و  سک 

تشپ مه  ار  هنتف  دوب  یتفآ  **** تشک شهاش  هک  ینتشک  ناک  تفگ 

يوس
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دنار یبیرفلد  هب  یئاهلصف  **** دناوخ ار  ام  درک و  همان  ام 

بیکش درب  عبط  هداس  نمزا  **** بیرف عبط  ياه  هوشع  نادب  ات 

یلاح نک  باتش  یناوخب  نیاک  **** یلاخ هر  تسار و  رپ ز  ناک  تفگ 

دزادنا خر  رب  تسد  زا  یباک  **** دزادرپن نادب  یتسم  هش ز 

يزادنارس نم  غیت و ز  وت  زا  **** يزاسمد هب  ما  هتسب  رمک  نم 

مدید نآ  فالخ  رب  اهراک  **** مدینشب هاش  ياهربخ  نوچ 

درک دیاش  هک  دنک  یئاهراک  **** دربن یتشآ و  ماگنه  هب  هش 

مشبح زا  وت  اب  نیچ و  زا  دوخ  اب  **** مشک هقلح  شوگ  هتفس  نامه  نم 

تست هناتسآ  كاخ  نم  جات  **** تست هناخ  زینک  دوخ  مرتخد 

هاش دوب ز  هتشبن  تیاکش  هب  **** هاوخ یبارخ  نئاخ  نآ  هچناو 

تخیر ورسخ  شیپ  کیپ  ات  داد  **** تخیپ رد  مهب  اهراموط  همه 

ریبد تسد  هب  ملق  نوچ  دش  زیت  **** ریزو ياهمان  دناوخرب  وچ  هش 

درک يراوتسا  هب  سپ  نازا  راک  **** درک يرادساپس  شکاله  رب 

هایس دیپس و  زا  تخیگنا  تربع  **** هاش �هدید  هب  نوچ  لدع  رکیپ 

وا رکیپ  يادف  رکیپ  تفه  **** وا رظنم  لامج  زا  درک  هاش 

دنسرخ ودب  دش  تسب و  ورد  لد  **** دنکرب اهلایخ  رگید  خیب 

راغ رد  وا  ندش  دیدپان  مارهب و  راک  ماجرف  شخب 37 - 

رپ یتیگ  شوگ  درک  رهگ  زک  **** رد هقالع  نیا  دنویپ  لعل 

مارهب اب  داد  زاب  ادص  نآ  **** ماج یم و  زا  دبنگ  تفه  نوچ  تفگ 

شربخ ناور  دبنگ  نی  زا  داد  **** شرس غامد  دبنگ  رد  لقع 
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كاله داب  رود  وت  زک  وش  رود  **** كاخ دبنگ  ياه  هناخ  منص  زک 

تفرگ شوگ  هناسف  نوسف و  زک  **** تفرگ شوج  هاش  زغم  دبنگ 

درگ درآرب  يدبنگ  همه  زا  **** درون طاسب  دبنگ  نیک  دید 

تشادرب رگید  دبنگ  هروا  **** تشاذگب نامسآ  رب  دبنگ  تفه 

تسم دتفخب  ورب  تمایق  ات  **** تسپ ددرگن  انف  زک  يدبنگ 

داد دبوم  تفه  هب  دبنگ  تفه  **** داز دبوم  دناوخب  دبوم  تفه 

هاگشتآ شدرک  هک  دش  نآ  ینعم  **** هاگان یکی  ره  هب  شتآ  دز  رد 

دیمد هشفنب  رس  رب  نمسای  **** دیسر تصش  هب  نوچ  نب  ورس 

يادخ دش  قدص  رس  زا 
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تسد یتسرپ  نتشیوخ  زا  تشاد  **** تسرپ

راکش هب  دوخ  ناگژیو  اب  تفر  **** رانک درک  جات  تخت و  زا  يزور 

شنتخات شیوخ  دیص  رب  دوب  **** شنتخاس دیص  دیص و  نانچ  رد 

دندنکفا وهآ  روگ و  یکی  ره  **** دندنکارپ یئوس  ره  زا  رگشل 

یئاهنت روگ  راکبلط  وا  **** یئارحص روگ  هب  کی  ره  لیم 

شیوخ نت  زا  کیل  دنکفا  وهآ  **** شیوخ نکسم  يارب  زا  تسج  روگ 

روگ شروگ  تسوهآ و  شوهاک  **** روش لگ  نیزا  يوجم  وهآ  روگ و 

تشذگب ناخروگ  يوس  دمآ و  **** تشد هرانک  زا  يروگ  تبقاع 

هار دیامن  یم  شونیم  يوس  **** هانپ هتشرف  ناک  تسناد  هاش 

يزیت ار  دنت  نارکی  داد  **** يزیگنا بکرم  روگ  رب  درک 

بارخ ياهیاج  نابایب و  رد  **** باتش دومن  یم  دیص  یپ  زا 

شرثا رب  ود  یکی  ناقاشو  زو  **** شرپ راچ  دنون  هتفرگ  رپ 

ناتسبات هب  خی  هاچ  زا  رتشوخ  **** ناتسبارخ نآ  رد  يراغ  دوب 

یهار شرد  رب  هن  ار  سکچیه  **** یهام نوچ  تشاد  فرژ  �هنخر 

ریش وچ  هتفرگ  وا  لابند  هاش  **** ریلد ناور و  دش  راغ  رد  روگ 

راغ هب  دناسر  يورسخیک  جنگ  **** راوس دنار  فرژ  راغ  رد  بسا 

هدش راغ  رای  شوغآ  مه  وا  و  **** هدش راد  هدرپ  راغ  ار  هاش 

هاگلزنم هدرک  راغ  رد  رب  **** هاش يرادساپ  هب  ناقاشو  ناو 

راکش هب  ندش  سپ  زابرس  هن  **** راغ هب  دنزخ  رد  هک  نآ  هر  هن 

درگ دیآرب  اجک  رگشل  زات  **** درس مد  اب  هدنام  هار  رب  هدید 
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زارف دیسر  یئوس  ره  زا  رگشل  **** زارد دیشک  نارب  ینامز  نوچ 

دندید یم  رام  زغم  رد  هرهم  **** دندید یم  راغ  دنتسج و  هاش 

ناهن دوب  هچنآ  دنتفگ  زاب  **** ناهج هاش  لاح  ناقاشو ز  نآ 

گنت �هچیرک  نیدب  بکرم  دنار  **** گنهآ درک  راکش  رب  هش  وچ  هک 

رواب سک  تشادن  ار  نخس  نیو  **** روای دشن  يرواد  نیدب  سک 

تسا درخ  یب  ناغلابان  لوق  **** تسدب لایخ  نیاک  دنتفگ  همه 

ياج دریگ  يانگنت  نیا  رد  یک  **** يادخ مان  هب  نتلیپ  ورسخ 

ناتسودنه هب  دش  یباوخ و  دید  **** ناتسب نآ  لیپ  هک  هن  یهگآ  و 

لیپ **** داهن هنامز  نتلیپ  رب  دنب 
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داشگ هک  ار  هنامز  دنب 

تخس ار  ناگقاشو  نآ  دندز  یم  **** تخت �هفیلخ  نداد  ناشن  رب 

دود وچ  دیمدرب  راغ  زا  يدرگ  **** دولآدرد ناگلفط  نآ  هآ  ز 

تسراک ار  هاش  دیدرگ  زاب  **** تسراغ رد  هاش  هک  دمآ  یگناب 

دندش راغ  نورد  نایوج  هاش  **** دندش راک  لها  هک  یناگصاخ 

دیدپ هن  سگم  یسب  نایتوبکنع  **** دیدپ هن  سک  دوب و  هتسب  نب  راغ 

شدنتسج زاب  هراب  دص  هکلب  **** شدنتسش هدید  بآ  زا  هردص 

رام وچ  دندز  فص  راغ  رد  رب  **** راغ رد  ار  هاش  دندیدن  نوچ 

دندرک ربخ  ار  هاش  ردام  **** دندرک رت  بآ  هب  ار  اهدید 

يرسپ نانچ  هدش  مگ  نایم  زو  **** يرگج هتخوس  وچ  دمآ  ردام 

رظن هب  نارگید  تسج و  ناج  هب  وک  **** رگد ناسک  نوچ  هن  ار  هش  تسج 

تفای رتمک  تسج  شیب  رسپ  ات  **** تفایرب رد  راخ  درک و  بلط  لگ 

هورگ هورگ  نیمز  نآ  دننک  ات  **** هوک وچ  هتشپ  هتشپ  تخیر  ورف  رز 

تفاین هاچ  هب  ار  شیوخ  فسوی  **** تفاین هار  جنک  هب  دنک و  هاچ 

زونه هنخر  هنخر  كاخ  نآ  هدنام  **** زوجع درک  هنخر  هک  اهنیمز  ناز 

شدنناوخ روگ  مارهب  راغ  **** شدنناد هک  ناگدنسانش  نآ 

دندنچ نینچ  نکروگ  ناهج  رد  **** دندنک یم  كاخ  زور  لهچ  ات 

باوخ هب  دیدن  ار  جنگ  نآ  یسک  **** بآ هناهد  ات  هدنک  نیمز  دش 

تخس شنتسج  زاب  نیمز  رد  **** تستخر نامسآ  رب  ار  وا  هکنآ 

دشاب نامسآ  رب  ینامسآ  و  **** دشاب ناوختسا  مرج و  نیمز  رد 
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تسنوخ يردام  كاخ و  يردام  **** تسنودرگ ریز  هک  ار  دسج  ره 

زاب دناتس  وزا  كاخ  ردام  **** زان رد  درورپب  نوخ  ردام 

زاب دناتس  وزا  كاخ  ردام  **** دوب ردام  ود  ار  مارهب  هچرگ 

دادن زاس  هراچ  هب  هراچ  زاس  **** دادن زاب  هک  دتس  شنانچناک 

كاله جنر  درد و  هب  ار  دوخ  درک  **** كاخ ردام  روج  نوخ ز  ردام 

شوگ هب  شیفتاه  زاوآ  دمآ  **** شوج شغامد  زا  دزرب  شبت  نوچ 

نایوج ار  بیغ  ناغرم  ریش  **** نایوپ دد  ماد و  وچ  تلفغ  هب  یک 

نادزی وت  هب 
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درب تعیدو  نآ  دمآ  تقو  هکنوچ  **** درپسب یتعیدو 

ناربخ یب  وچ  شکم  ار  نتشیوخ  **** نارگد تعیدو  عادو  رب 

زارد جنر  نک ز  هاتوک  تسد  **** زاسب شیوخراک  درگ و  سپ  زاب 

مارهب زا  ردام  تشادرب  رهم  **** مایپ دینش  نینچ  فتاه  نوچ ز 

شدنزرف راک  لوغشم  درک  **** شدنبرد تشاد  هک  لد  نآ  تفر و 

درمن دنامب  یثراو  وز  هک  ره  **** درپسب ناثراو  هب  شتخت  جات و 

رذگب نیزا  يوج  مارهب  روگ  **** ربخ هداد  روگ  مارهب  يا ز 

تسین ادیپ  زین  مارهب  روگ  **** تسین اماب  روگ  مارهب  هک  هن 

روگ نت  رب  داهن  یغاد  مان  **** روز رس  زا  یتقو  هک  ینیب  هچ  نآ 

راک رخآ  هب  رگن  شغاد  روگ  **** راب لوا  هب  نیبم  شروگ  غاد 

تسرن روگ  لامیاپ  زا  رخآ  **** تسکش روگ  رازه  ياپ  هچ  رگ 

درآ یکی  درب  ار  یکی  ات  **** دراد رد  ود  نادکاخ  هناخ 

يزرگنر ناکد  رد  مخ  راچ  **** يزگ وت  ینهپ  كاخ و  زگ  هس  يا 

دزرب دوخ  گنر  هب  ار  نآ  یطلخ  **** دزپ وت  هدعم  هک  هلاون  ره 

شوپ هیراع  طلخ  راچ  نیزا  تسه  **** شوگ ندرگ و  هب  ات  ياپ  ورس  زا 

زاب دیاب  داد  هک  لد  یهن  هچ  **** زاس هیراع  یهگنر  نینچ  رب 

دندش هتسر  يوب  گنر و  نینچ  زا  **** دندش هتسب  يور  هک  ینابیاغ 

دیاشگن زاب  هتسب  خر  سک  **** دیامنن مایق  تمایق  ات 

تسرذگ رب  دزد  تستفخ و  هنحش  **** تسرطخ بش  بش  فوخ و  هر  هر 

دوش ریز  تسد  هب  ناتسد  ریز  **** دنوش ریس  كاخ  هب  ناراسکاخ 
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یئالاپ هچ  نوخ  تسد  ره  ریز  **** ییالاب تسد  يراب ز  وت  نوچ 

زیرگب نیمز  زا  هن  الاب  ياپ  **** زیخ یهاوخ  تسد  ریز  نامسآ 

نیمز هب  نامسآ  زا  یتفین  ات  **** نیبم زاب  هنوگچیه  وریم و 

تست لیاسو  همهنآ  دنتسیچ  **** تست لیامح  نامسآ  مجنا 

یئوت لایخ  نیا  ياشولگنت  **** یئوت لاجم  ار  هلمج  یگنت 

یلاف یکی  ره  يریگ ز  هچ  وت  **** یلاثمت هتفرگ  وت  زا  کی  ره 

رود ناز  یئوت  درخ  اهنیا  هچناو  **** رون نآ  یئوت  دنکاهنآ  هچنآ 

هطقن هک  طخ  یکی  زج 
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تست رتفد  اهفرح ز  رگد  نآ  **** تست رورپ 

سانش لیلد  ار  هدننیرفآ  و  **** ساپ هتشرف  یئوت  ار  نیرفآ 

يوشن دد  هک  رگن  ینادد  اب  **** يوشن دب  هک  نیبب  يدرم  کین 

تسدرخ تیالو  یهاوخ  هچنآ  و  **** تسدب کین و  باسح  يراد  هچنآ 

دوبن نانچ  سک  هک  وش  نانچ  ای  **** دوبن نان  طحق  هک  نز  يرد  ای 

دتفا رود  هتشرف  نامسآ و  ز  **** دتفا رون  باجح  رد  وک  هدید 

تسیمدآ هتشرف  نابزیم  **** تسیمز نامسآ  ریگ  ینشاچ 

بآ شتآ و  داب و  كاخ و  نیزا  دنچ  **** باترب مغ  يوس  راچ  نیزا  يور 

گنت دشابن  نوچ  هدید  لد و  رب  **** گنهآ دود  راهچ  اب  يا  هرجح 

نارایع دنب  وچ  يدنب  راچ  **** نارارط يوک  نوچ  دش  يرد  ود 

هن رخ  رب  راب  واگ و  رب  تخر  **** هد دننک ز  نورب  تک  نازا  شیپ 

تسدنت یکراب  هک  نک  مک  راب  **** تسدنک دبلاک  هک  ور  ناج  هب  هر 

دشاب دبلاک  يوس  ناج  لیم  **** دشاب دب  لاح  هک  ار  يا  هدرم 

تسیز دناوت  دسج  یب  وا  ناج  **** تسیچ شناج  لصا  هک  دناد  هکناو 

چیهرگید ناهج و  نآ  ناهج و  نیاک  **** چیسب هناهب  يا  يرادنپنات 

تسراغ نیا  تسام  روغ  رد  هچناو  **** تسرایسب دوجو  ضرع  لوط و 

رون تملظ و  ناشتسین ز  یهگاک  **** رود اهنیز  هدیرفآ  دنچ  تسه 

یکی کیل  تسه  هدننیرفآ  و  **** یکش تسین  تسا  یسب  شنیرفآ 

تشبنن ملق  یکی  زج  ادتبا  ز  **** تشرس راچ  حول  تفه  نیا  شقن 

دشاب دتس  کی  داد و  کی  ریز  **** دشاب دص  راهچ  را  تفه  هن  رگ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1080 

http://www.ghaemiyeh.com


راک ددرگن  یکی  یکی و  زا  **** راگرپ نیرخآ  هطقن و  نیلوا 

شلصا یکی  رد  نیب و  یکی  رد  **** شلصو رد  نیبم و  اهیود  رد 

تساخرب يود  نوچ  دنام  یکی  مه  **** تسار دش  یکی  زا  لوا  يود  ره 

ياپرس زا  نتفر  زاب  شدیاب  **** يارس جنپس  نیرد  دیآ  هک  ره 

تسشک دوز  کیل  تسا  ریگ  رید  **** تسشه زیت  هک  ور  هتسهآ  يو  رد 

تسین شمارف  یسک  شباسح  زا  **** تسین شکنوبز  يرواد  رد  هچ  رگ 

دص ینک  رگ 
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تسوت يزور  هکنآ  زا  شیب  يروخن  **** تسچ زاب  رازه 

دنچ یئاشگ  عقف  خی  نیزا  دنچ  **** دنب خی  نامسآ  دراد  يا  هضوح 

يوش هدرم  هک  وش  هدنز  نآ  زا  شیپ  **** يوش هدرسف  نازک  یئاوه  رد 

تشذگ تشاذگ و  ار  هلمج  تبقاع  **** تشگ ملاع  درگخرچ  نوچ  هکنآ 

تشگ شچیپ  خرچ  هب  ناچیپ  خرچ  **** تشک شچیه  هب  سکچیه  ملاع 

شیوخ یناگدنز  هب  روخرب  زاب  **** شیوخ یناهج  نیا  ياهضرغ  زا 

جنر يرادن  درب  تنازا  چره  **** جنهآ ناج  ریت  ریشمش و  وچ  ات 

يربب ناج  گرم  ات ز  ربب  ناج  **** يرذگ رد  هکنازا  شیپ  ناهج  زا 

درب یناوت  نینچ  ناج  ناهج  زا  **** درخ ار  شروخ  نک  راوخ  ار  هناخ 

دروخ كدنا  داد و  رایسب  هکنآ  **** درم يراگتسر  تسا  زیچ  ود  رد 

مان درارب  يروآ  مان  ود  نیز  **** ماگ دراذگ  يرتهم  رد  هک  ره 

دیسرن هگیاپ  هب  هد  مک  جیه  **** دیدن هیاپ  راوخ  رایسب  چیه 

تسهد ناهد  مک  غود  یپ  زا  **** تسهن غاد  هک  بستحم  هرد 

دراد اهب  زا  هب  ار  یهب  هک  **** دراد اهد  یسک  هد  نینچ  رد 

تسیسک رهب  ناهج ز  نیا  صاخ  هک  هن  **** تسیسب ود  ره  ماع  صاخ و  ناهج  رد 

نتسبآ دشاب  وت  لزع  هب  وک  **** نتسب لمع  نآ  رد  لد  ناوت  هچ 

تسکاخ دوخ  هک  شنک  رس  رب  كاخ  **** تسکالفا ریز  هک  ترامع  ره 

شابم ریلد  دش  راد  تربنم  **** شابم رید  يوا و  ماد  زا  رذگب 

تسب حیسم  کی  راد  رب  هدنز  **** تسسوه رب  راد  هب  نتفر  هدنز 

نیمز هب  دشک  ورف  شنیمز  مه  **** نیرب خرچ  هب  دسر  ینیمز  رگ 
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جارخ ریز  هب  دشک  روشک  تفه  **** جات دناسر  کلف  رب  یسک  رگ 

هدرب رس  درد  هدرب  ورف  رس  **** هدرم یبش  ناهگان  شینیب 

تسین یلاخ  رام  شناد ز  جنگ  **** تسین یلاباال  فسخ  یب  كاخ 

يرام یب  هرهم  شون  اجک  ای  **** يراخ شتسین  هک  وک  یبطر 

تسرهز رد  شون  شون و  رد  رهز  **** تسرهد رد  هک  دب  کین و  ره  مکح 

یپ زک  **** شیپ رد  يا  هراپ  شون  دروخ ؟ هک 
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شین دیاب  دروخن  نآ 

تسسگم یکی  مد  رد  مدرد و  **** تسسپ شیپ و  هک  ناهج  شون  شین و 

رود یسیع  رهم  رخ ز  هرهم  **** رون تملظ و  باجح  رد  دوبن 

تخس دریگن  نیمز  مه  شرخاک  **** تخت دزارف  نیمز  رب  وک  تسیک 

ینامیشپ تبقاع  دروان  **** یناسآ درآ  هک  هد  نآ  برای 

ياج شزاس  وت  هانپ  رد  **** ياشگب مرک  رد  یماظن  رب 

یماجنارس وکن  هد  شرخآ  **** یمان وکن  يا  هداد  شلوا 

نالسرا پرک  نیدلا  ءالع  ياعد  باتک و  متخ  رد  شخب 38 - 

راک یمور  زیخ  هجنگ  نیا  دقن  **** رایع سکع و  هب  دش  هدنزورف  نوچ 

متسد وا  شقن  دریگ ز  باک  **** متسب ورب  یهشنهاش  مان 

جارخ مور  نیچ و  هداد  شتیزج  **** جات ینیچ  يابق  یمور  هاش 

عوشیتخب يار  عوشیا و  تخب  **** عورف لوصا و  هر  زا  هتفای 

ياج رب  وا  هاج  شنیرفآ ز  و  **** ياپ رب  نامسآ  شسوب  نیمز  رب 

دراد نان  ود  تکلمم  يرجا  **** دراد نامسآ  هک  یماظن  رد 

دهد کشخ  كاخ  وچ  رتؤلؤل  **** دهد کشم  يوب  هک  تورم  ناز 

تسفرش هیام  هک  دش  وا  یفاص  **** تسفک درد و  ریثا  ات  نیمز  زا 

شیب یکم  گیر  يرصم ز  رز  **** شیوخ لئاس  هب  شنداد  بهذ  رد 

گندخ شارت  اب  زیت  شتاک  **** گنس تبالص  رد  هدرک  نآ  شغیت 

فان هدنکف ز  ار  هوک  هفان  **** فاکش يوم  كون  هب  شگرب  دیب 

يابر هقلح  هام  عرد  زا  شزین  **** ياشگ هزین  حبص  تسد  زا  شعرد 
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یهرگ وا  دنمک  زا  خرچ  تفه  **** یهرز وا  يابق  رب  تهج  شش 

وت هب  راگزور  نارود  مظن  **** وت هب  راودیما  یماظن  يا 

دناوخ نامسآ  مه  تنامسآ  و  **** دناد نامسآ  تردق  زا  یمز 

رهم هنیآ  رد  نوچ  هتسهآ  زیت و  **** رهپس بآ  رد  نوچ  گیدزن  رود و 

تست �هدنکف  هدمان  مئاق  **** تسرد هب  یملاع  دهع  مئاق 

يا هدمآ  رس  کلف  نوچ  همه  زو  **** يا هدمآ  رب  کلم  نوچ  همه  اب 

تسه یمان  دنلب  ياج  وت  زک  **** تسب دیاش  وت  رب  همان  نینچ  نیا 

شجارات میب  متسب ز  وت  رب  **** شجات رب  هتسب  لعل  دش  هکنوچ 

وت ریرس  نوچ  **** دوش دنسپلد  وت  عمس  هب  رگ 
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دوش دنلبرس 

دنناوخ نیبگنارت  شناکریز  **** دننار وا  رب  نیبگنا  ناک  راخ 

ریش رد  نیبگنا  وچ  نیریش  برچ و  **** ریمض غاب  تمداد ز  يا  هویم 

وا �هنایم  رد  ماداب  زغم  **** وا �هناد  هداد  ریجنا  قوذ 

زغم ار  ناینورد  شنورد  زو  **** زغن شنورب  ناینوریب  شیپ 

دراد رپ  دیلک  ترابع  زو  **** دراد رد  رپ ز  هتسب  يا  هقح 

دوب ياشگ  هرگ  شدیلک  هک  **** دوب يارگ  رس  هتشر  نارد  رد 

تسدرخ تراشا  زمر و  همه  **** تسدب کین و  وا ز  مظن  رد  هچ  ره 

هناسفا هن  دش  جنگ  �هناخ  **** هناگادج يا  هناسفا  کی  ره 

شدق زارد  دوخ  مظن  زا  مدرک  **** شدسج دش  هماج  هاتوک  هچنآ 

شیوخ تعنص  هب  شمداد  یهتوک  **** شیب دح  زا  يزارد  شدوب  هچنآو 

زغم نیریش  ناوختسا  برچ  تنیا  **** زغن شرازگ  ار  هفحت  نیا  مدرک 

يرنه ره  هب  شمداد  يا  هولج  **** يرظن وا  نسح  هب  يرارد  ات 

جرد یجرد  هقیقد  ره  رد  هدرک  **** جرخ كدنا  لخد  رایسب  فطل 

دنرپ ریز  هچنغ  يور  نوچ  رکب  **** دنچ یناتسلد  هدرکان  تسد 

رپ ینعم  يوعد و ز  زا  یهت  **** رد زا  یعرصم  رز و  یعرصم 

فرح ود  هب  مروارد  مهاوخ  هچ  ره  **** فرگش ریمض  زک  دننادب  ات 

زارد خارف و  یشیارآ  متسب  **** زار �هناخ  جنک  تفه  رب  هچناو 

شیاسآ دریذپ  یخارف  رد  **** شیارآ زا  مشچ  هک  دش  نآ  ضرغ 

خاتسگ ار  شوگ  مشچ و  ما  هدرک  **** خارف طاسب  رب  هک  ینیب  هچنآ 
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دنتسبرب گنت  مشچ  زا  خر  هک  **** دنتسه مینعم  نامشچ  گنت 

هتسب رز  دیلک  شفلز  ریز  **** هتسب رس  جنگ  وچ  یسورع  ره 

دبایرد هک  نآ  دبای  رد  هکلب  **** دیاب رز  داشگ  ناک  نیا  هک  ره 

ممرح نیا  لخن  ناشفا  بطر  **** مملق رکشین  شاقن  هک  نم 

رت لبنس  دناسر  دراطع  هب  **** رنه رازتشک  مکلک ز  ین 

صاقلا بحیال  صاقلا  هچرگ  **** صاخ ار  ملبنس  درک  هلبنس 

شیپ مدیشک  رز  جنگ  ار  هاش  **** شیوخ تعانق  هعلق  زا  نم  نوچ 

زد نیئور  تسنم  رادماو  **** زیاج رز  ندرک  ادا  رد 

یم رد  یب  دوب ز  نیئور  زد  **** یمکش یهت  زک  هن  يرادماو 

لعل **** گنس �هویرگ  نآ  زیت  نهاک 
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گنسرف دص  تخیر  ساملا  و 

ساملا نانمشد  ياپ  یپ  زو  **** سایق هب  ناتسود  تسد  رب  لعل 

تسیناحور ناورهر  سدقم  **** تسیناملسم هبعک  زد  هن  نآ 

تسا یمکحم  شزد ز  نییور  مان  **** تسا یمز  زکرم  نیرز و  خیم 

وا هدیرد  هرز  مه  ار  هرهز  **** وا هدیسران  تفایرد  تفای 

تسیرمک وا  هالک  زا  سیبق  وب  **** تسیرد میرح  ناز  همحرلا  لبج 

رارق هطقن  باتفآ  دنلب  ناز  **** راگرپ نیا  طخ  داب  يدبا 

دندنب يرتوبک  رب  يا  همان  **** دندنویپ راصح  نوچ  يزد  رد 

دایرف دسر  وا  هک  سکنآ  رب  **** داش رتوبک  ار  همان  درب  ات 

شیپ سپ و  هگ  زیرگ  مراد  هتسب  **** شیوخ روشک  دنب  رهش  رد  هک  نم 

متسر نم  هاش  هب  دناسر  وک  **** متسبرب همان  غرم  رد  همان 

شوپ یئاطخ  مه  شوپ و  اطخ  مه  **** شوگ هب  هقلح  وت  رد  رب  کلف  يا 

درک يراکرحس  هچ  ات  نیب  عبط  **** درک يرای  وت  تلود  ارم  نوچ 

نارومان وچ  ار  همان  نیا  متفگ  **** نارب هس  دون  دصناپ و  سپ  زا 

مامت هتفر  زور  تعاس ز  راچ  **** مایص هام  هدراچ ز  رب  زور 

دنلب ریرس  نیا  رب  ینیشن  ات  **** دنویپ نیا  كرابم  وت  رب  داب 

تایح بآ  زا  رضخ  وچ  ینام  هدنز  **** تایبا نیزا  تایح  بآ  یشون 

يداش اب  رمع  رمع و  اب  کلم  **** يداب نادواج  کلم  رد  هک  يا 

يروتسد هب  يا  هتکن  تمیوگ  **** يروذعم هار  یجنرن ز  رگ 

تسنیا تسا  دلخم  مزب  هچنآ  **** تسنیگنر هچرگ  وت  ياهمزب 
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جنر همه  رگد  نآ  تسنیا و  تحار  **** جنگ رهوگ و  باسح  زا  تسه  هچ  ره 

لاوز هب  دسر  مه  هک  وت  يز  رید  **** لاس دصناپ  هب  دشک  دص  رگا  نآ 

تسهارمه وت  اب  رهدلادبا  **** تسهاگرد صاخ  هک  هنیزخ  نیو 

درک یهاوخ  متخ  وت  ياعد  رب  **** درورپ درخ  دش  هک  ار  نخس  نیا 

یشارف هب  کلف  تباکر  رد  **** یشاب اجک  ره  شاب  یتلود 

داب تداعس  رب  راک  متاخ  **** داب ترایز  رب  هک  ار  تتلود 

باتک مظن  ببس  شخب 4 - 

ینامیلس هدرپ  ارس  زا  **** یناهنپ دیسر  تراشا  نوچ 

ات **** ياشگ لاب  غرم  وچ  متفرگ  رپ 
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ياج نامیلس  رد  رب  منک 

دیع بش  زا  دروآرب  یلاله  هک  **** دیرب دومن  نانچ  تراشا  رد 

یکیراب وا ز  رد  دنیبن  سک  **** یکیرات باجح  زک  نانچنآ 

وت يزاب  لایخ  ار  نادواج  **** وت يزاسرحس  دیص  دنک  ات 

زیت شتآ  هب  نکف  رد  یلغلغ  **** زیر شتآ  رب  ار  دنچ  یلپلپ 

یمرن لد  رهب  نادرگ ز  مرن  **** یمرگ نیا  رد  ار  هدرسفا  یموم 

گنل رخ  رب  تسا  سب  یبوک  ياپ  **** گنت هر  نیزا  ناهج  نوریب  دهم 

ياس هیلاغ  حبص  داب  دوش  ات  **** ياشگ هفان  کلک  هد ز  يا  هسطع 

دنک ریرح  رد  کشم  ار  هزبس  **** دنک ریبع  رب  صقر  وگ  داب 

تست ندرمش  قرو  رد  هش  جنگ  **** تست ندرب  جنر  تقو  رب  جنر 

درب جنر  هک  ره  جنگ  دربب  **** درب جنگ  هب  هر  وت  درب  جنر 

راک رخآ  دراین  شوخ  هدنخ  **** راز دیرگن  ات  روگنا  كات 

یسگم یب  تساجک  ینیبگنا  **** یسک دیدن  ناوختسا  یب  زغم 

دنب رد  نان  رونت  يراد  مرگ  **** دنچ یشاب  دنچ  بآ  یب  ربا 

ياشگب یگدرپ  نارکب  يور  **** يامنب یکباچ  دنب و  رب  هدرپ 

تساخرب مغ  تسشن و  ینامداش  **** تساوخرد ضرغ  نیا  نم  زا  دیرب  نوچ 

درگ دناد  هداشگ  ار  لد  هچنآ  **** درون زغن  ياه  همان  زا  متسج 

دوب نآ  رایتخا  همان  یکی  رد  **** دوب نارای  رهش  خیرات  هچره 

تسرد دوب  هداد  مظن  ار  همه  **** تسخن هدیسر  هشیدنا  کباچ 

درک يزیچ  هضارق  ناز  یکی  ره  **** درگ یتخل  هزیر  لعل  ناز  هدنام 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1090 

http://www.ghaemiyeh.com


یجنگ نینچ  نیا  مدیشارت  رب  **** یجنس رهگ  وچ  هدرخ  نآ  زا  نم 

دننک رایتخا  شدقن  همه  زا  **** دننک راک  دقن  وچ  ناگرزب  ات 

متفس ار  هتفس  مین  رهوگ  **** متفگ دب  هتفگ  مین  وزا  چنآ 

تسخن رارق  نآرب  مه  شمدنام  **** تسرد دوب و  تسار  هک  مدید  چناو 

بیرغ شقن  یشیارآ ز  دشاب  **** بیکرت نینچ  رد  هک  مدرک  دهج 

ناهج درگ  دوب  هدنکارپ  هک  **** ناهن ياه  همان  متسجزاب ز 

يربط يراخب و  داوس  رد  **** يرد تسیزات و  هک  اهنخس  ناز 

هدنکآ ینیفد  رد  يرد  ره  **** هدنکارپ اهخسن  رگد  زو 

رد ار  همه  **** متسد رد  داتفواک  قرو  ره 
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متسب يا  هطیرخ 

مهب هدیزگ  ما  هلمج  رس  تشگ  **** ملق داوس  رد  هلمج  نآ  زا  نوچ 

دندنخ وا  رب  ناکریز  دوخ  هک  هن  **** دندنسپب هک  ینتفگ  شمتفگ 

سورع تفه  هب  ما  هداد  ناز  هولج  **** سوجم دنز  وچ  ار  همان  نیا  رید 

هاگن دننک  نم  ناسورع  رد  **** هار کی  رگا  خرچ  ناسورع  ات 

يرای دنک  یکی  ار  یکی  ره  **** يراک مه  یشیارآ و  مه  زا 

دوش راک  ناشن  رب  يا  هطقن  **** دوش رای  هک  طخ  تفه  زا  رخآ 

درادهگن ار  هتشر  کی  رس  **** دراد هد  شقن  هچرا  دنبشقن 

ددرگ طلغ  اه  هتشررس  همه  **** ددرگ طخ  رگ ز  هتشر  رس  کی 

تفرن تسام  نایم  رد  یتسار  **** تفرن تسار  هچرگ  هتشر  نیرب  سک 

میاپ درذگن  هتشر  رس  زا  **** میامیپ هتشر  ماسر  وچ  نم 

شرهگ ما  هدرب  هزادنا  هصاخ ز  **** شرطخ زا  مسرت  تساتکی  هتشر 

دروخ دیاش  هک  یسر  یبآ  هب  ات  **** درک دیاب  لسغ  بآ  رازه  رد 

دش مگ  یسب  هتخادنا  بآ  **** دش مدرم  دنتخادنا و  یبآ 

فلع بآ و  یتشم  هب  رخآ  مزرا  **** فدص وچ  منک  رد  بآ  نازک  نم 

شوگ درادن  نم  يوساخس  یک  **** شون هلاون  زا  رتشوخ  ینخس 

مچیه نم  تسا و  علاط  رب  راک  **** مچیپ یم  هچ  نخس  واخس  رد 

یسودرف لذب  دومحم  لخب  **** یسوق اب  تسا  یبرقع  تبسن 

تخاس رد  مهب  یعلاط  علاط و  **** تخاونب فلدوب  هک  ار  يدسا 

تسندع زا  مرد  ربا و  زا  مبک  **** تسنم تفگ  هچ  نیا  میوگ  یم  هچ  نم 
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دنیب افو  فدص  زا  زین  ربا  **** دنیب اخس  رگ  ربا  زا  فدص 

دنک راوهاش  رد  شفدص  **** دنک راثن  اوه  زا  چنآ  رباک 

مهاوخ یم  هاش  ضیف  زا  ددم  **** مهاوخ یم  هاج  هک  ار  نخس  نیا 

تسیددم شتماقتسا  ببس  **** تسیددع ای  رایع  ار  وا  هچره 

دشاب هدزناش  راچ  رد  راچ  **** دشاب هگراب  شیپ  ددم  رو 

ممقر دشک  نینچ  هفیحص  رب  **** مملق ینج  هب  ملیئربج 

تسا زورون  لصف  هک  نک  ون  هماج  **** تسا زومآ  ینج  هک  ار  نوسف  نیک 

شنامیلس رگم  دنیبن  هک  **** شناهنپ وید  نک ز  نانچنآ 

نم **** تسوا نم  رخف  هک  ارم  نک  بلط  وز 
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تسوپ یتخل  هدنامزاب  میک 

روبنز زا  نیبگنا و  زا  یلاخ  **** رود متاخ  رهم  مداس ز  موم 

شیب درآ  تروص  هچ  رب  نم  رهم  **** شیوخ متاخ  شقن  نامیلس ز  ات 

دوب هاش  ریبد  شدنبشقن  **** دوب هایس  رگ  خرس و  رگا  يور 

یجنپ هد  هن  مهد  رز  یهد  هد  **** یجنس نخس  رد  هک  دش  نآ  نم  رب 

ارم ریرح  سب  هیام  نم  کشم  **** ارم ریبع  یسک  رگ  درخن 

ام زا  شیب  دادن  سک  يربون  **** ام زا  شیپ  تفر  هک  اهطمن  ناز 

دنتفخ تبقاع  دنتشگ و  هدنام  **** دنتفگ ینتفگ  هک  نایوگ  زغن 

میهد نایهاد  ریگاو  دنپ  **** میهرگ نآ  شارت  يرجا  هک  ام 

میریبدت مامت  یناعم  رد  **** میریصقت هب  دوخ  ظافلا  هچرگ ز 

بآ وچ  میا  هداد  تسوپ  یب  زغم  **** باوخ وچ  میا  هدید  زغم  یب  تسوپ 

ینهک نآ  زا  يور  میباتنرب  **** ینخس ون  يردان و  همه  اب 

ندومیپ داب  هنامیپ  هب  زج  **** ندومآ رد  نیز  تسین  یلصاح 

جنگ رهاوج و  زا  مدیجنسن  رب  **** جنسرهاوج نم  ارناک  تسیچ 

صالخ هب  متفاین  يدیلک  مه  **** صاخ هنازخ  یسب  مداشگرب 

لوغشم مهللا  رفغتسا  هب  مه  **** لوزن حبص  ياهلزن  همه  اب 

تست میرم  تخرد  وت  شناد  **** تست مد  وت  حیسم  یماظن  يا 

يدش تخب  کین  هک  تداب  کین  **** يدش تخرد  نیا  زیر  بطر  نوچ 

نالسرا پرک  نیدلا  ءالع  دیعس  هاشداپ  ياعد  شخب 5 - 

دنچ يزاب  لایخ  یلایخ  هب  **** دنچ يزاس  لایخ  نیا  زا  لد  يا 
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مرظن اهلایخ  نیا  هب ز  رود  **** مرذگرد لایخ  نیا  رس  زا 

راهب لصف  هب ز  تسا  لصف  راچ  **** راگرپ نیا  رد  دش  دوصقم  هچنآ 

ياپ هب  تسوا  لضف  هب  شنیرفاک  **** يادخ نیرفآ  لصف  نیلوا 

يون تفرگ  وز  هکس  نهک  نیک  **** يوبن هبطخ  لصف  رگدناو 

ناهد دروآرب ز  رد  اعد  ناک  **** ناهج هاش  ياعد  رگید  لصف 

يزوریف حتف و  هب  ار  هشداپ  **** يزومآ تحیصن  رخآ  لصف 

میلست دنک  ودب  تلود  لخد  **** میلقا تفه  کلم  هک  یهاشداپ 

رهد یناگی  ادخ  رد  یتیآ  **** رهق هب  لوق و  هب  تکلمم  تجح 

ناشف جنگ  تخت  جات و  رس  رب  **** ناشن تخت  شخب  جات  ورسخ 

نامز رصان  ظفاح و  **** نیدلا ءالع  تکلمم  هدمع 
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نیمز و 

دراد اور  کلف  زا  تشذگ  رگ  **** دراد الع  تبتر  وا  مان 

تسه يدنلب  کلف  یب  الع  رد  **** تسپ دشاب  هچ  الع  یب  کلف 

ریرس جات و  هب  نالسرا  پلآ  هب ز  **** ریگ روشک  نالسرا  پرک  هاش 

تسا دهع  نیرخآ  متخ  شتلود  **** تسا دهم  نیا  باتفاک  ییدهم 

شخب یگرزب  مه  تسا و  گرزب  مه  **** شخر يراوس  کلف  زک  یمتسر 

ربژه مان  هب  مه  ریش و  نت  هب  مه  **** ربا فک  مه  نامسآ و  رسمه 

دمآ دیدپ  يرهوج  زا  ملاع  **** دمآ دیلک  رد  وچ  یتسه  لفق 

شیب رهوج  رازه  درآ  مدره  **** شیوخ فک  زا  هک  یملاع  نآ  تسوا 

یقرع وا  ضیف  ایرد ز  قرع  **** یقرو وا  حرش  نودرگ ز  فحص 

شناوخ نیرفآ  يرحب  يرب و  **** شنامرف ریز  ودره  رب  رحب و 

ریمض تشگ  درخ  شیدنلب  زک  **** ریرس دنلب  نانچ  يدنلبرس 

تسا کلف  ردارب  يدنلب  زو  **** تسا کلم  ربارب  یگرزب  رد 

زوس عقرب  تسوا  ریشمش  قرب  **** زود عقرب  نانمشد  نت  رب 

وزا دجبا  لامک  اب  دجو  با  **** وزا دیؤم  يرقنسقا  لسن 

قرغ هدش  وا  غیت  بآ  رد  هنتف  **** قرف هدز  وا  ياپ  كاخ  رب  حتف 

زیمآ ریبع  ار  داب  وا  كاخ  **** زیگنا ریثا  زا  شتآ  وا  بآ 

مس هب  هن  دوش  رس  هب  نمشد  بسا  **** مد دراخ  ریش  هک  شدربن  رد 

دزیگنا شتآ  هتسب  خی  باز  **** دزیر زر  نوخ  هک  شحوبص  رد 

دنک زیختسر  زور  ار  زور  **** دنک زیت  برح  هب  نوچ  ار  هبرح 
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دیاشخب هانگ  دشخب  جنگ  **** دیاشگب دوج  ناک  رد  نوچ 

غیت هنایزات و  هب  شدم  رزج و  **** غیرد غورد و  یب  تسایرد  وچ  هش 

زاب دشخب  هنایزات  رس  هب  **** زارف غیت  مخز  هب  درآ  هچره 

دنمس مس  هب  دنک  ناویک  روگ  **** دنلب رهپس  رب  راو  يرتشم 

يریشمش هدیشک  یباتفاو  **** يریش اهدژا  رب  يدیدن  رگ 

راوس ریش  تستروص و  اهدژا  **** راکش فاصم و  رد  هک  نیب  ار  هاش 

ملق هدرک  رام  وچ  ار  اهدژا  **** ملع ياهدژا  ریز  شخچان 

خارف روگ  هزرش  ریش  رب  هدرک  **** خاش ود  ریت  هب  شحرطم  یگنت 

كون
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تفاکش يوم  هانگ  تخود  رگج  هگ  **** تفاتب هک  اجک  ره  هب  شریت 

ریش هب  هدیروآ  رد  يزاب  سرخ  **** ریشمش زا  هدرب  سرخ  يزاب 

یتسد اهدژا  هب  يریگریش  **** یتسم زن  کیلو  يریگریش 

دنکفا خاش  ود  کی  هب  یئاپ  تسد و  **** دنهس هوک  هب  ار  هدنرد  گرگ 

هدرم اپ  تسد و  هب  وا  اب  ریش  **** هدرب اپ  تسد و  گرگ  زا  وچ  هش 

گنت ارحص  هدرک  روگ  مسرب  **** گنلپ ياپ  گرگ و  تسد  زا  شریت 

شوپ یگنلپ  هگ  هنیگرگ  هاگ  **** شوج ایرد  نوخ  شهاگدیص ز 

زیرگ زارگ  وا  مخز  زا  دریگ  **** زیت دنار  غیت  هک  يزارگ  رب 

روگ دزاس  نزوگ  رب  ار  مرچ  **** روز درآرد  نامک  مرچ  هب  نوچ 

فاکش هرهز  قیقع  نوچ  ار  گنس  **** فاصم هب  دهن  رد  ياپرا  دنک 

دود درآرب  نیمز  زا  نامساک  **** دودنارهز غیت  هب  دیامن  نآ 

ماج هب  غیت و  هب  ناتس  ناج  هد و  ناج  **** مان هتفای  مزرو  مزب  رد  تسوا 

وا یئانشآ  هب  نشور  مشچ  **** وا یئانشور  هریت ز  كاخ 

ناماد رد  لعل  بیج و  رد  کشم  **** ناماسر کلک  وچ  شقلخ  فان 

ياس هیلاغ  دنب و  دقع  تکلمم  **** ياج همه  وا  لعل  کشم و  زا  هتشگ 

يراو هلک  نیمز  ات  نامسآ  ز  **** يراد هلک  ونچ  يابق  زا 

يریت نیرتمک  هضبق  هن  خرچ  **** يریگ ناهج  ونچ  نامک  زو 

تسوا شلاب  راهچ  رهوگ  راچ  **** تسوا شلاگس  رد  هک  یگرزب  ناز 

هدز خیم  راچ  هب  وا  رد  رب  **** هدز خیب  تخرد  نوچ  شنمشد 

هایس مصخ  يور  خرس و  ام  يور  **** هام وچ  تسوا  لالج  باتفآ  ز 
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لعل ارناک  داد و  گنس  ار  هوک  **** لعن نیرز  باتفاک  بجع  هچ 

تسوا هدیرخ  مرد  رهوگ  ناک  **** تسوا هدیرد  مرح  ناک  رهوگ 

توقای نآ  ناشن  رد  نیا  مان  **** توق ایرد  هوک و  هب  شعرج  داد 

يادخ مکح  قلخ و  مکح  طباض  **** يارس ود  رد  مکح  ود  راد  ساپ 

زاب شناگدنب  هب  دناسر  یم  **** زاس نادزی  ضیف  دریذپ ز  یم 

يزور ناهج  زا  شداب  یخرف  **** يزوریپ تفرگ  وز  ناهج  نوچ 

شیهاشداپ **** لاف هب  داب  هتسجخ  شزور  همه 
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لاوز دابم  ار 

موظنم دبا  ات  داب  ردب  رد  **** موجن دعس  هب  وا  دالوا  مظن 

رهپس باتفآ  وچ  نشور  داب  **** رهچ ابیز  حبص  ود  غورف  زا 

ریگ تیالو  نآ  يوج و  ناهج  نیا  **** ریرس دنلب  هداز  کلم  ود 

ياشگ بیکر  يورسخیک  هب  ناو  **** يارو شناد  هب  تفص  نودیرف  نیا 

هاش دمحم  کلم  نیدلا  ترصن  **** هاگورسفا زارط  رب  نیا  شقن 

دمحا همسا  يدعب  نم  هتشگ  **** دصر هار  کلف ز  رب  نآ  مان 

دیدپ تسدش  کلف  حتف  ناو ز  **** دیلک تسترصن  ار ز  نیا  میاد 

يراد تیوقت  هب  ارنآ  کلف  **** يراک تیبرت  هب  ار  نیا  ترصن 

تخت هیاپ  راهچ  ارنآ  کلف  **** تخب هیاپ  هس  هدز  ترصن  نیا ز 

یئانیب ود  نیدب  نشور  داب  **** یئانیم خرچ  ریز  هش  مشچ 

لامش بونج و  رب  داب  مظتنم  **** لالج بطق  ود  نیدب  شکلم  رود 

داب هب  بش  زور و  زا  شزور  **** داب هبرف  دیص  دیص و  شتلود 

شبسن يدمحم  حبص  رون  **** شبش باقن  هبوجحم  داب 

دوجو تاهما  متخ  هدش  ناو  **** دوجب داب  خرچ  يدابآ  وچ  نیا 

داب یناگدنز  بآ  نآ  مکح  **** داب ینادواج  رضخ  نیا  مان 

ینارون داب  سیقلب  شرع  **** ینامیلس طخ  ظافح  رد 

رود ادابم  ناتسلگ  لگ و  ناز  **** رون همشچ  تسه  هک  هش  هیاس 

وا یهاشداپ  داب  يدبا  **** وا یهانپ  ناهج  دش  یلزا 

تخت هب  جات و  هب  ناهج  راد  هدنز  **** تخب وت  هالک  هتسب  رمک  يا 
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هام لجالج  دوخ  درگ  رب  هتسب  **** هایس تسیودنه  وت  ساپ  هب  بش 

شوخ درآرب  سفن  تباکر  رد  **** شک لیامح  ور  درفم  حبص 

تست رد  یئایک  زا  وبکشم  **** تست رکاچ  هک  هلگ  ملید  ماش 

یگنهرس ینک ز  شنورب  رگ  **** یگنز دوش  بش  وچ  یمور  زور 

دراد نان  ود  تکلمم  يرجا  **** دراد نامساک  هرفس  همه  رد 

ساک هعرج  تسا  رتخا  تفه  توق  **** سایق هب  ارت  روخ  يرجا  رتمک 

ار یهاشداپ  تست  رب  متخ  **** ار یهلا  ترصن  متاخ 

تسیرمک نیرتمک  وت  نایم  رب  **** تسیرثا وزا  باتفاک  نامسآ 

تسا هدرک  رس  هب  رس  وت  ریرس  اب  **** تسا هدرک  رز  تخت  خرچ  زا  هک  هم 

هک ناراب  بآ 
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دش یکاخ  روش  مشچ  نوچ  وت  اب  **** دش یکاپ  لصا 

یگنس کبس  وت  ملح  اب  هوک  **** یگنر فزخ  وت  غیت  اب  لعل 

دنتسب رب  تسد  هب  يربا  کی  ره  **** دنتسه ناهج  رد  هک  ناهاشداپ 

تسیناتسمز اهربا  رگید  نآ  **** تسیناسین رباک  وت  ربا  کی  زج 

دنربب ناج  هک  یهگنآ  دنهد  نان  **** دنروخب نوخ  هک  یهگنآ  دنهن  ناوخ 

يزاونب دوز  یناوخ و  رید  **** يزادنا هیاس  هک  سک  نآ  رب  وت 

دناوخ یسب  اه  همان  رنه  هک  **** دناد یسک  رنه  لها  ردق 

زاس دریذپ  یک  دنمرنه  وز  **** زاب دنادن  رنه  زا  بیع  هکنآ 

تسفرط ره  هب  يا  همان  نیرفآو  **** تسفرش تشنیرفآ  ار ز  کلم 

دوجو رادساپ  تست  تلود  **** دوج تیالو  يراد  كزی  رد 

نیدرورف ربا  هدیدان ز  غاب  **** نید تلود و  دید  وت  زک  یقنور 

خر هدزاود  اب  دوب  ناوخ  تفه  **** خرف علاط  هب  ار  نایک  رگ 

تست خر  هدزاود  ناوخ و  تفه  **** تسرد هب  وا  جورب  اب  نامسآ 

لجخ سایق  نیز  هدنیوگ  تسین  **** لد ناریا  تسنت و  ملاع  همه 

دشاب نیقی  دوب  هب  نت  لد ز  **** دشاب نیمز  لد  ناریا  هکنوچ 

دنراد نارتهب  ياج  نیرتهب  **** دنراد نارتهم  هک  تیالو  ناز 

تست تیالو  تکلمم  لد  هک  **** تست تیاکح  لثم  نیو  یئوت  لد 

رون وت  لدع  ملع و  ار ز  تکلمم  **** روهشم يردنکس  رضخ و  هب  يا 

تخات ناویح  بآ  يوس  رگا  رضخ  **** تخاس هنیآ  ردنکس  رگ  ینهآ  ز 

وت هنیگبآ  رد  ناویح  بآ  **** وت هنیس  تسا  هنیآ  رهوگ 
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دراد هگن  شدب  ره  زا  دزیا  **** دراد هش  وت  نوچ  هک  تیالو  ره 

دنناوخ تروشک  تفه  لبقم  **** دنناد ترس  رد  هک  تداعس  ناز 

ناداش رگید  روشک  شش  وت  زو  **** نادابآ وت  زا  روشک  نیمجنپ 

وت ینابزرم  يانمت  هب  **** وت ینابرهم  يزرم ز  همه 

زارد رمع  هب  یئوت  ناش  نیمجنپ  **** زارط راچ  دنتشاد  هش  راچ 

سیفن ياهملع  تخومآ  يو  زک  **** سیلاطاطسرا ردنکسا  تشاد 

دوب يرهمگرزب  شناهج  زک  **** دوب يرهپس  ناوریشون  مزب 

يدز رازهدص  هن  دص  اون  هک  **** يدبراب هچ  ار  زیورپ  دوب 

وچ يرورپ  نید  دوب  **** مان هشکلم  دب  هک  ار  کلم  ناو 
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ماظن هجاوخ 

يراد يرونخس  یماظن  نوچ  **** يراد يرسفا  هب  ناشیا  زک  وت 

وت زا  ماظن  وا  راک  هتفای  **** وت زا  مان  دنلب  یماظن  يا 

فال یشخب  هنیزخ  زا  دننز  یم  **** فازگ ناکز  رگید  ناورسخ 

دنزیب یم  روک  مشچ  رد  همرس  **** دنزیر یم  روش  كاخ  رد  هناد 

ینامیشپ رگم  دراین  رب  **** یناشفا هناد  هروش  لگ  رد 

تشهب غاب  وچ  يا  هویم  درواک  **** تشک دیاب  تخرد  ینیمز  رد 

یقاب دوب  اجک  ناقهد  مان  **** یقاس دهد  ار  كاخ  نوچ  هداب 

تسیمرک دوخ  ياج  هب  ار  وک  تسیک  **** تسیمرح تشناد  داد و  زک  وت  زج 

ساپ يراد  وت  ار  گنهرف  لهاک  **** سایق هب  متخانش  قحلا  هک  نم 

نازانط بیرف  يریذپن  **** نازاسایمیک قرز  يرخن 

يدصر علاط  هب  متسب  وت  رد  **** يدبا همانراک  نیا  شقن 

وا هناخ  هب  دروآ  نینچ  رب  **** وا هناد  لخد  هک  سک  نآ  لبقم 

ياشگ هفیحص  وا  مان  زا  دشاب  **** ياج رب  دوب  ات  رهدلا  دباک 

دنلب رهپس  دشکرد  شملق  **** دنچ ینارق  سپ  زک  نانچ  هن 

رازفا تفه  هب  نینچ  یتخپ  گید  **** رازه تفه  رود  هب  متخپ  هکنوچ 

تست يزور  هک  روخب  تداب  شون  **** تست يزورف  ناج  رهب  زا  ششون 

مدرک ناشفناج  وت  رب  یهگناو  **** مدرک ناج  هب  شیریگ  ینشاچ 

دنویپ کلف  مه  داز و  کلف  مه  **** دنلب وت  شیوخ  هب  اهکلف  يا 

میمداک هتشرف  رد  مسر  یک  **** میمز نم  هک  مرپ  نوچ  کلف  رب 
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یمز داوس  زا  منایور  هزبس  **** یملق رکشین  هب  ات  متساوخ 

منک هاش  مزب  زیر  رکش  ات  **** منک هار  ياه  هشوت  رکش  زا 

يزیخ بش  هب  مهش  راد  ساپ  **** يزیر رکش  مرحم  مین  زگ 

بآ شربارب  هدش  نم  هدید  **** باتملاع هاش  تسباتفآ 

ندز باتفآ  رب  ناوتن  بآ  **** ندز بآ  رب  ناوت  را  باتفآ 

دزاب یم  لایخ  شلایخ  اب  **** دزاس یمن  رگ  همشچ  اب  مشچ 

هار هدیسر ز  ون  دقن  نیا  زج  هب  **** هاش هنیزخ  رد  تسین  ناک  تسیچ 

دنلب وت  زا  شهاگیاپ  دوش  ات  **** دنمس مس  هب  هد  شیهاگتسد 

تسود درادن  هچ  بآ  ندروخ  **** تسوا یقاس  رباک  هوک  هتشک 

ناهد اهبآ  رگد  زا  **** متسد نآ  بآ  جاتحم  هک  نم 
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متسب

شمنک اهر  هش  میلست  هب  مه  **** شمنک اهبرا  دشاب  رد  صقن 

مون هام  وچ  شک  تشگنا  ینک  **** مون هار  هرهز  وچ  یشوین  رگ 

تسدرب یسب  لگ  هنوگ  نیزا  داب  **** تسدرخ سب  شقن  هک  ینیب  هنرو 

يراد نیا  هک  ادخ  تداهد  نآ  **** يراد نید  داد و  هک  تداب  رمع 

تسرد وت  رب  داب  زیچ  نآ  دهع  **** تست تلود  دتفوا ز  کین  هچره 

وت تیالو  وت و  زا  داب  رود  **** وت تیانع  زا  دتفا  رود  هچنآو 

روک نمشد  ماکتسود و  تتسود  **** روه دبات  رهپس  رب  ات  داب 

گنس رب  رس  دننز و  رس  رب  گنس  **** گنت لد  اب  هک  نانچ  تنانمشد 

داب یناگدنز  شیب  همه  زو  **** داب یناد  شیب  تسه  تیشیب 

لاح همه  رد  داب  روجهم  رود و  **** لاوز تسد  وت  تلود  دح  زا 

زردنا تمکح و  نخس و  شیاتس  شخب 6 - 

تسا نخس  نخس  نیا  رد  تسا و  نخس  **** تسا نهک  مه  تسون و  مه  وا  هچنآ 

نخس رتبوخ ز  دنزرف  چیه  **** نک ردام  دازن  شنیرفآ  ز 

دندرب ورف  نخس  بآ  هب  رس  **** دندرم نارونخس  یئوگن  ات 

یهام نوچ  بآ  درآرب ز  رس  **** یهاوخ ارک  ره  مان  يرب  نوچ 

تسا بیغ  هناخ  جنگ  نزاخ  **** تسا بیع  یب  حور  وچ  وک  ینخس 

دناوخ وا  هتشبنان  همان  **** دناد وا  هدنیشان  هصق 

ياج هب  دنام  هچ  نخس  زج  وزا  ات  **** يادخ دیرفآ  هچره  زا  رگنب 

تسا داب  همه  رگد  نآ  تسا  نخس  **** تسا دازیمدآ  زک  يراگدای 
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یناویح هب  ات  یلقع و  هب  ات  **** یناک یتابن و  زک  نک  دهج 

تسیز دناوت  یم  رهدلادباک  **** تسیچ نآ  دوجو  رد  هک  یناد  زاب 

تخارفا یگدنز  هب  رس  دبا  ات  **** تخانش دوب  هکنانچ  ار  دوخ  هک  ره 

دنام یقاب  دناوخ  شقن  نیا  هکره  **** دناوخن شیوخ  شقن  هک  دش  نآ  یناف 

تسخن يرذگب ز  هچرگ  يرذگن  **** تسردب یتخانش  ار  دوخ  وت  نوچ 

دنرذگ رگد  نازو  دنیآرد  نیز  **** دنربخ یب  دوجو  زک  ناسکناو 

دوس هچ  باتفآ  رد  دنیبن  سک  **** دود یب  رد  رابغ و  یب  هنزور 

لگ ترامع  سک  دنکن  **** شیوخ لد  زا  سک  ره  دونشخ  تسه 
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شیوخ

تسا شرت  نم  غود  هک  دیوگن  سک  **** تسا شه  زیت  هناهب  رد  یسکره 

دنران ورف  مصا  رذج  هب  رس  **** دنراک هغلب  هک  یناغلاب 

دشاب نینچ  دوب  مک  نوچ  هیام  **** دشاب نیبرود  هیام  بحاص 

تسهار رد  دزد  هک  دیاب  هنحش  **** تسهاگآ رگ  ار  هیام  اب  درم 

دنک راصح  هژگنا  زا  رگشم  **** دنک راب  هفان  هک  نیچ  هجاوخ 

باتش هب  ناگدنرپ  زا  درب  يوگ  **** باقع رپ  ریز  هب  دهده  رپ 

نارطخ یب  راک  تسه  رطخ  یب  **** نارومان دنین  نمیا  تفآ  ز 

ماد رد  یمه  دتفوا  ياپ  ود  هب  **** ماعط يوجتسج  هب  كریز  غرم 

تسیراو مکش  وا  دروخ  نیمز  زا  **** تسیراوخ مکش  نیمز  نوچ  اجکره 

راک رخآ  هب  يوج  دیاین  مک  **** رابنا نیزا  درب  دروخ و  همه  اب 

زاب یناسر  ودب  مه  کی  هب  کی  **** زاب یناتسوز  هچره  وج  هب  وج 

دیاب رتشیب  هدنخ  زا  هیرگ  **** دیاب رز  جات  وچ  تراو  عمش 

رپ هیرگ  تسا و  دش  مک  هدنخ  **** رد دراد و  لعل  هک  حرفم  نآ 

تسه يرادتسود  تسه و  یتسود  **** تسه يرای  هتفهن  ار  یسک  ره 

يراد درخ  رگا  يراد  همه  **** يرای دسر  وا  زک  نآ  تسا  درخ 

داهن وید  تستروص و  یمدآ  **** داد دنادن  درخ  داد  هکره 

تسا بجع  یکریز  دنناکریز و  **** تسا بقل  یمدآ  هک  هتشرف  ناو 

دوس درادن  ام  زورما  دهج  **** دوب دیاب  هچنآ  دوب  لزا  رد 

تشهب یلهاک و  خزود ز  راک و  **** تشرس هب  دوب  هب  هکناز  نک  راک 
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دشاب دب  تسین  کین  رگ  وت  اب  **** دشاب دوخ  راک  دنب  رد  هکره 

یشیدنادب نارگید  قح  رد  **** یشیوخ دنک  دب  درم  نت  اب 

شیپ درآ  یکین  هشیپ  یئوکین  **** شیدنا کین  تسه  هک  ار  یتمه 

يراب نانمشد  نعط  يروخن  **** يراخ دسر  رگ  هک  يز  نانچنآ 

شتافاکم ناه  هک  ددنخن  ناو  **** شتافآ دمآرس  دیوگن  نیا 

سب دبوکن  ورف  وت  رب  ياپ  **** سک دریگن  دوخ  وت  تسد  هچرگ 

دوب داش  وت  مغ  زک  نآ  زا  هب  **** دوب دای  هب  شاوت  قفر  هکنآ 

هب ار  هلمج  يروخ  رو  **** ناشنم اتشان  شیپ  روخم  نان 
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ناشنب ناوخ 

جنگ رب  اهدژا  وچ  دچیپ  هن  ات  **** جنسم هدایز  رز  سلفم  شیپ 

يزورفن غارچ  ششیپ  هک  هب  **** يزورون داب  داب  دوب  رگ 

تسیرایشه یکریز و  یپ  زا  **** تسیراوخ فلع  یپ  زن  یمدآ 

دراد فلع  رب  هدید  رخ  وچ  هک  **** دراد فرش  یمدآ  نآ  رب  گس 

یئارایب ناهج  تقلخ  هب  ات  **** یئآ راک  هب  ار  قلخ  ات  شوک 

يراد شوخ  يوب  قافآ  رد  ات  **** يرادشوخ يوخ  هک  هبنآ  لگ  نوچ 

تفخ شوخ  وا  هکره  دید  شوخ  باوخ  **** تفگ هچ  میکح  نآ  هک  يدینشن 

نداد ناج  تقو  تسوخ  نآرب  مه  **** نداز هگ  دوب  وخدب  هکره 

یئور شوخ  هب  مه  تسه  شندرم  **** یئوخ شوخ  هب  دوب  هداز  هکناو 

تشک ینان  رهب  ار ز  دص  وت  نوچ  **** تشرد كاخ  هک  نکم  يریگ  تخس 

دوب راسکاخ  كاخ  لماح  **** دوب راک  هچ  نتساریپ  كاخ 

كاخ زا  یمدآ  دزیخ  یمدآ  ز  **** كاپ شناد  هک  تدسرپ  یسک  رگ 

تسرام رد  هرهم  هرهم  رد  شون  **** تسراخ زا  لگ  لگ و  زا  بالگ  وگ 

ینزن اهدژا  ماک  رد  همیخ  **** ینزن اغد  ات  شوک  ناهج  اب 

تسرد هب  دروخ  یمدآ  اهدژاک  **** تسج دیاشن  اهدژا  یتسود ز 

شومرف دنک  اجک  ار  یلد  گس  **** شوپ عقرم  دوب  دوخ  یگس  رگ 

دنتفا قافتا  مه  ار  نانمشد  **** دنتفا قافن  اب  هک  یناتسود 

دنزر فالخرب  گنر  ار  ودره  **** دنزخ دیپس  هیس  رب  سگم  نوچ 

ینک هراپ  دنب  راچ  نیا  دوخرب  **** ینک هرانک  نانز  هر  نیا  زک  هب 
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دنتسم نادهاز  گرگ و  نافسوی  **** دنتسپ نید  لهاک  رود  نینچ  رد 

زین يدنسپ  دب  هب  يدب و  هب  **** زیچ ود  هب  رگم  ناج  درب  ناوتن 

ياپ هب  دنهن  رب  دنب  نینچ  نیا  **** يادخ ناگدنب  هک  شاح هللا 

دنزیر ار  قلط  دنیوج و  طفن  **** دنزیگنا شتآ  خزود  یپ  زا 

میرآ ياج  هب  يربنامرف  طرش  **** میرآ ياپ  ریز  هنتف  ات  زیخ 

دنچ يدنبراچ  یلفق و  تفه  **** دنچ يدنمزاین  رز  يوج  هب 

دولآ نوخ  بلق  ود  کی  یپ  زا  **** دوبر تخر  داب  هک  نیب  ار  هلال 

رد داب  **** چیه درادن  مرد  هنمرد  وچ 
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چیه دراین  شرکیپ 

دیشروخ نوچ  شاب  جنگ  رب  ياپ  **** دیفس ربا  وچ  وشم  رس  رب  جنگ 

ددرگ رز  هب  وت  شوب  نیمز  زا  **** ددرگ رت  ربا  زک  ینیمز  ات 

ناشن باتفآ  لعل  رد  گنس  **** ناشف باتفآ  رب  رز  هسیک 

تسدرخ ناهج  نک  نشور  مشچ  **** تسد هب  ینشور و  مشچ  رز  هب  وت 

دنچ یفال  دنچ  هدنکارپ  نیز  **** دنویپ یب  ودره  تسفرح  ود  رز 

هدنگارپ رز  وچ  يدرگن  ات  **** هدنگآ رز  نیمز  نوچ  نکم  لد 

شنهریپ دنزر  يدروجال  **** شندب دوب  رز  هک  يراگن  ره 

ددرگ رد  رازه  راسگنس  **** ددرگ رز  درگ  هک  وزارت  ره 

دنچ یگناد  مارح  لالح و  زا  **** دنچ یگناب  هب  مه  هب  تریگ  هدرک 

هدرم شک  میس  هدنز  شک  میس  **** هدرب ییلاباال  هدمآ 

تس ببس  ار  میب  جنر و  یهن  نوچ  **** تسبرط حرفم  ندروخ  هب  رز 

یشک میس  هن  دوب  یتسرپ  رز  **** یشک میب  جنر و  ار ز  دوخ  هکنآ 

یگنج دنک  یم  تسود  اب  تسود  **** یگنس یپ  زا  هک  نیب  یهلبا 

يرادرب میب  جنر و  وزا  هک  **** يرادرب هنازخ  ناز  لد  هک  هب 

دتفا هاچ  بآ  رد  رگ  دیز  یک  **** دتفا هار  طاشن  یک  ار  هنشت 

يرادرب دنچ  يدنب و  دنچ  **** يراذگب درذگب و  وز  چنآ 

بارخ هناخ  وید  وچ  يدرگن  ات  **** باتشب ناهج  دش  وید  هناخ 

دوب هناورسخ  ناویا  دوخ  رگ  **** دوب هناخ  وید  وید  هناخ 

ندرک ناهن  رز  لمح  نیمز  رد  **** ندرک ناهج  یلامح  دنچ 
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يرادرب هناخ  لامح  راچ  **** يراد رگراک  لامح  هس  رگ 

تس فلا  یب  داب  فلا و  یب  كاخ  **** تس فلتخم  وت  اب  هک  يداب  كاخ و 

شجامتت خیس  دنزاس  هک  هب  **** شجات دش  رود  لخن  زک  راخ 

تسلگ گرب  هب ز  جامتت  گرب  **** تسلهد مکش  رد  هک  ارنآ  يرآ 

رد هناد  وچ  يوش  یمارگ  ات  **** رپ ندروخ  ینک ز  نادند  هک  هب 

تسناز یسک  ره  شیر  رد  تسد  **** تسنادند رازه  ار  وک  هناش 

رهز تبرش  رازه  دیاب  دروخ  **** رهد يورادشون  هب  ندیسر  ات 

یبای يا  هلاون  مک  رگج  یب  **** یباصق ناکد  نیا  رد  رب 

هب هدش  راپ  رگج  دص 
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یئولهپ هب  یهپ  دمآ  رد  ات  **** یئوس ره 

تسر ندرگ  نارد ز  رگ  یکی  ات  **** تسکشب رس  رازه  دص  ندرگ 

جنرب هضارق  یکی  رهب  نیو ز  **** جنگ رس  رب  هداهن  اپ  یکی  نآ 

یسب دارم  زا  هب  يدارم  یب  **** یسکدارم رب  راک  نوچ  تسین 

درون رید  رمع  هب  دشاب  هدژم  **** درم دبای  رید  هک  يدارم  ره 

مامت رمع  راک  تسیمامت  زک  **** ماک دبای  رید  هک  هب  يز  رید 

تساخرب کبس  کبس  دماک  هلال  **** تساقب رید  داز  رید  وک  لعل 

يزوس نتشیوخ  يزاس و  هولج  **** يزورفا سلجم  عمش  نوچ  دنچ 

مخ نیلافس  نیزا  رآ  نورب  رس  **** مس یمیهب  نیزا  ياشگب  ياپ 

نکب خیم  راچ  لعن  نیا  مس  زو  **** نزب خیب  تفه  خاش  نیا  رس  زا 

رذگم ایروب  گنس و  نوچ  هدرم  **** رس رب  ایروب  هراچ  نینچ  رب 

يدنمونت زا  هب  یئادخ  ناج  **** يدنخات ریم  قرب  نوچ  هدنز 

تدنناوخ ریپ  هک  ور  یهر  رب  **** تدننار کنانچ  يدیرم  رگ 

شابم داقتعا  مک  لکوت  رد  **** شابم دارم  یب  نادیرم  زا 

مهد نورب  هد و  يادخهد  **** مهرگ دص  ياشگ  لکشم  هک  نم 

یناوخ دهن  نایم  رد  وک  تسیک  **** ینامهم هار  دیآرد ز  رگ 

میوج یم  هچ  دش  هک  تراشا  نیز  **** میوگ یم  هچ  نم  هک  دناد  لقع 

ارم تسه  تسه  هک  سکناز  هلگ  **** ارم تسکش  یتسین  زا  تسین 

دنروخن شوخ  يابغ  ود  مرجال  **** دنرخن شبح  نیا  رد  ار  میکرت 

زر هویم  وچ  متشاد  ییماخ  **** زپ تعیبط  هروک  نیا  رد  ات 
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درک یم  یم  رصح  ياهایت  وت  **** دروخ یم  یم  رصح  هب  مراگزور 

يروبنز ياهشین  مروخ  یم  **** يروگنا دح  هب  مدیسر  نوچ 

دوبن نیزا  شیب  روگنا  ردق  **** دوبن نیمز  هعرج  زج  هک  یم 

مدنناوخ هتفخ  بآ  مرجال  **** مدننار هک  مور  یقیرط  رب 

بآ همشچ  هن  دوب  رز  همشچ  **** باوخ رد  دوش  نوچ  دنیوگ  بآ 

میلست نیا  رب  دهد  یهاوگ  خی  **** میس دشاب  هتفخ  بآ  دنطلغ 

رمق هب  ات  سمش  دشاب ز  قرف  **** رز تباثم  دوب  یک  ار  میس 

دوب هنوگژاب  هک  هگنآ  هصاخ  **** دوب هنومن  سم  ای ز  یب  میس 

نخس رد  **** دمآ راگنرز  هک  نم  نهآ 
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دمآ راک  هرقن  هک  نیب 

دشورفب هرقن  هب  ار  ینهاک  **** دشوپ رز  شورف  نهآ  درم 

رایع هب  دوب  مک  هرقن  زا  شرز  **** رامش تقو  هک  يرگرز  رب  ياو 

تسا تخب  زا  تلود  تسین  رنه  زک  **** تسا تخس  متیانج  نیا  ناهج  زا 

سایق يور  شتسین ز  وج  مین  **** سانشدقن تسه  هک  رصبم  نآ 

تخانشن نامسیر  ار ز  نامسآ  **** تخانشن اتک  زا  هبنپ  وا  هکنآو 

شراورخ هب  زخ  قودنص و  هب  رز  **** شرابنا دش  بصق  ناتک و  رپ 

میب دیاب  درب  هچ  تغارف  زا  **** میس رهوگ و  راک  تسا  نینچ  نوچ 

میشک هباتفآ  رد  یباتفآ  **** میشک هبارخ  نیزا  رامیت  دنچ 

زین دیآرب  ام  زاوآ  يزور  **** زیلهد زا  سک  ره  زاوآ  دیآ 

دنتفخ تبقاع  هصق  نآ  رد  مه  **** دنتفگ سک  دنچ  هصق  نیا  نم  نوچ 

مباوخ نارگید  وچ  دریگن  رگ  **** مبایرد راک  هک  دش  نآ  بجاو 

تسطرش هگمیب  ندنار ز  زیت  **** تسطرش هر  چیسب  ار  ور  هار 

دیآ یمن  مرواب  ندش  دوخ  **** دیآ یمن  مرخ  نم  مور  یم 

دشاب رد  نورب  منایشاک  **** دشاب ربخ  منتفر  زا  هگنآ 

ندومآ رب  رد  هتسب  رد  هدید  **** ندوب ربخ  یب  يایوگ  دنچ 

شاب شماخ  شاب و  زار  مرحم  **** شاب شمارف  اهدید  زا  هر  کی 

یناوخ یمه  طلغ  ای  یطلغ  **** یناد یم  هچ  ره  هک  ینادب  ات 

تسدنچ نیب  خرچ  ياهیکلیپ  **** تسدنک هر  لیس  هک  نکفب  لیپ 

؟ كاب درادن  لگ  لیپ  نینچ  هب  **** كاغم هدرک  خرچ  لیپ  ار  كاخ 
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تسرد هب  یتشاد  هچ  يراد  هچنآز  **** تسخن يدمآ ز  هک  لوا  رگنب 

يدروآ دوخ  اب  زور  نیلواک  **** يدروان لیپ  ود  نیز  يرب  نآ 

ندرک ناوت  نوچ  صقر  کلف  اب  **** ندرگ رد  هوک  ایرد و  ماو 

یهت روتس  کی  ینام و  وت  ات  **** یهد زاب  هلمج  ماو  ات  شوک 

ور یهاوخ  هک  اجکره  ناهج  رد  **** وج يرادن  ناهج  راب  نوچ ز 

تخت زا  دنشک  ورف  ار  ترسفاک  **** تخر دیاب  دنکف  تنازا  شیپ 

كاخ رب  دتف  دسح  رابغ  زا  **** كاپ هفوکش  دص  هک  دشاب  زور 

دسح راخ  مه ز  **** ما هتخیر  حالس  لگ  نوچ  هک  نم 
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ما هتخیرگ 

مدسح شتآ  رب  دزیر  قلط  **** مدسج یشوپ  قلد  رگم  ات 

ندرب رس  هب  ناوت  یم  نینچ  نیا  **** ندرم ات  هاگمیب  نیا  رد  هر 

نک یهاوخ  هچنآره  ار  کلف  وگ  **** نهک طابر  نیزا  متشذگ  نوچ 

دنلب رآرب  يا  هزاوآ  زیخ و  **** دنبرد ایماظن  یشاب  دنچ 

يدبا تداعس  یبایب  ات  **** يدحا ترضح  هب  نکفارد  ناج 

نخس حول  دنتخومآ  رد  نوچ  **** نک بتکم  ناگدیچیپ  شوگ 

دندرک لح  تانیاک  لکشم  **** دندرک لمع  نزاخ  ار  ملع 

تفخ دمآ  شباوخ  ماگنه  هک  نوچ  **** تفر یهاگباوخ  هار  یسکره 

دمحم شیوخ  دنزرف  تحیصن  رد  شخب 7 - 

متفخ نم  هک  وش  رادیب  وت  هک  **** متفگ ارت  ناه  ناه و  رسپ  يا 

يراد يدمحم  مان  رهم  **** يراد يدمرس  غاب  لگ  نوچ 

يدومحم سوک  هب  نزرب  کناب  **** يدوعسم يدش ز  دمحم  نوچ 

دنلب خرچ  هب  یسر  يدنلب  زک  **** دنب یمانکین  شقن  رب  هکس 

موش دنلب  رس  تیدنلب  زا  **** موش دنب  رهش  هک  اجنآ  نم  ات 

یماجنارس وکن  درآ  وت  رد  **** یمانوکن زک  يوج  یتبحص 

دوب يوگ  هفای  هکناز  رتبوخ  **** دوب يوب  هفان  هک  ینیشنمه 

سک دص  رب  تشز  مان  دنکفاک  **** سب دشاب و  تسشنمه  کی  بیع 

ماد هب  دنتفوا  رد  رگید  دص  **** ماخ يراکش  نداتفا  رد  زا 

جاح هر  رد  دیرد  ار  مکش  دص  **** جاتحم یکی  ندرب  ورف  رز 
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ناریگ نوبز  زا  نماد  نک  درگ  **** ناریپ نوچ  بسخم  هر  نینچ  رد 

درم يدرم  هک  نز  وچ  یبیرفن  **** درون هنوگژاب  خاک  نیدب  ات 

تسراوشد هنوگچ  ات  نیب  هار  **** تسراوهر هک  نیبم  بکرم  صقر 

دیشروخ نوچ  راد  هار  رب  هدید  **** دیپس زاب  وچ  يرپ  هر  نیا  رب  رگ 

تسا ریت  اب  نامک و  اب  نامسآ  **** تسا ریچخن  هار  هار  نیاک  هصاخ 

سیطانغم گنس  تسگنس و  هار  **** سیفن تسینهآ  هچرگ  تنهآ 

زیت هویرگ  نیا  رب  دنامن  هک  **** زیوآ روتس  نیا  رب  نادنچ  راب 

گنت هن  راد  خارف  لد  رب  هار  **** گنر ود  رود  یئیگنت ز  دسر  نوچ 

تسیناسآ يورد  هک  یتشرد  سپ  **** تسیناهنپ دیلک  وک  هرگ  سب 

ریبعت رد  تسیشوخ  لد  نآ  لصاو  **** ریگلد دوب  وک  باوخ  اسب  يا 

رگج مغ  ناکیپ  هچرگ 
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تسزور نیا  يارب  زا  ربص  عرد  **** تسزود

راد مغ  یب  هقالع  رگید  لد ز  **** راد مکحم  يادخ  اب  دوخ  دهع 

یتسر نآ  نیا و  زک  نم  رب  هدهع  **** یتسکشن يادخ  دهع  وت  نوچ 

زیرگب وزا  تسرهوگ  دب  هکنآو  **** زیرم دقع  ار ز  کین  رهوگ 

دنکن اطخ  اطخ  رد  دب  لصا  **** دنکن افو  یسک  اب  رهگدب 

یطخیال لصا  هک  يدناوخن  نآ  **** یطعم دوش  نوچ  وت  اب  دب  لصا 

تسرنه شنتشک  بیع و  شندنام  **** تسرهگدب هکنآ  هار  زا  مدژک 

يدنب رد  هن  ینک  یئاشگ  رد  **** يدنمرنه زک  زومآرنه 

گنس زا  لعل  بآ و  درآرب ز  رد  **** گنن درادن  نتخومآ  هکره ز 

يزومآ شناد  دراد ز  گنن  **** يزور شدشابن  شناد  هکناو 

شورف لافس  یلهاک  زا  دش  هک  **** شوک لهاک  عبط  زیت  اسب  يا 

میلقا تفه  تاضقلا  یضاق  تشگ  **** میلعت زا  هک  لد  روک  اسب  ياو 

لالح تسین  ملع  میلعت  هب  زج  **** لاگس دیص  ناگس  دروخ  مین 

دوش هتشرف  را  دیاش  یمدآ  **** دوش هتشر  تسار  وچ  شناد  هب  گس 

سایق هب  یناگدنز  بآ  يروخ  ات  **** سانشزاب رضخ  وچ  ار  نتشیوخ 

تسناج اب  لقع  لقع و  اب  ناج  **** تسناویح بآ  هن  ناویح  بآ 

وا نت  ام  ناج  تسناج و  لقع  **** وا نغور  لقع  تسغارچ و  ناج 

تسیدبا هدنز  لقع  اب  ناج  **** تسیدحا هیطع  ناج  اب  لقع 

دوبن یکش  نیا  رد  يراد  ود  ناک  **** دوبن یکی  زج  ود  نیا  لصاح 

یسک چیه  هک  وگم  ار  سکچیه  **** یسرن یکی  نآ  هب  ود  نی  زا  ات 
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نز ملاع  ود  كرات  رب  ياپ  **** نز مک  ار  ود  یتفای  یکی  ناک 

تسیونث نآ  هک  رذگ  رد  مه  ود  زا  **** تسیوق هن  یلمحم  هک  رذگب  هس  زا 

نادرگ یکی  ار  هس  نک  اهر  ود  **** نادرم نوچ  ریگ  هتشر  کی  رس 

يربن نامسآ  رب  تدحو  يوگ  **** يربن ناج  هثلث  ثلاث  ات ز 

يوجم هناهب  یتفای  یکی  نوچ  **** يوگم هناسف  يدش  مک  نوچ  ود  نیز 

دشاب سوه  درذگب  نیزا  چره  **** دشاب سرتسد  هیاپ  نیدب  ات 

هب دارم  ره  بابسا  دیآ  **** تسه یتسردنت  یناوج و  ات 
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تسد

دیآ تسد  هب  اجک  یئایموم  **** دیآ تسکش  نوچ  ورس  یهس  رد 

يراد نآ  ياپ  هک  ور  نونک  هر  **** يراد ناهج  يزبسرس  هک  وت 

دنلب ورس  وچ  يوش  دمآرس  ات  **** دنبرب رمک  ینوچ  نید  هر  رد 

دیپس تشگ  هشفنب  درز و  هلال  **** دیب وچ  دنامن  میزبسرس  هک  نم 

يدنب رمک  يراد و  هلک  زا  **** يدنمونت ان  مدنام ز  زاب 

مدرم نآ  هن  نونک  ار  یتسار  **** مدرک یم  راودرم  یتمدخ 

نینچ تسه  راگزور  تداع  **** نینچ تسب  تفرگ و  مراگزور 

لاح دشاب  هنوگچ  مداتف  نوچ  **** لاب مدوب  هتسکش  هداتفان 

دوب هنوگچ  دمد  رب  هلبآ  **** دوب هنومن  خر  هک  ار  كدمحا 

تسرنه لیامش  منابیاس  **** تسرطخ رب  هیاس  معبط ز  هچرگ 

سپ زا  گرگ  شیپ و  تسین  هرب  وک  **** سک درادن  ناهج  رد  يا  هیاس 

نمشد سپ  تسود و  شیپ  دشن  هک  **** نمأت نم  مرگنن ز  سکچیه 

مالس هب  مروآ  هک  رد  دوخ  يور  **** ماخ یتشم  دنتسود  افق  نوچ 

تساجرب نانچمه  صرح  منک  هچ  **** تساخرب نایم  زا  یئانرب  هچرگ 

تسرت ریذپوزرآ  وا  زآ  **** تسرت ریپ  هدروخلاس  نت  ات 

دراد الب  نیا  دوخ  سک  همه  ای  **** دراد ام  دقن  هکس  نیا  یئوگ 

نم لگ  یسک  ره  سوب  نیمز  زا  **** نم لد  نک  اود  يا  رادزاب 

هد یئایموم  میتسکش  نوچ  **** هد یئانشور  دنچ  یگریت 

تسناسآ وت  رب  هک  ناسآ  نکب  **** تسناشیرپ مرطاخ  وز  هچنآ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1122 

http://www.ghaemiyeh.com


هتسخ سخ  راب  ریز  منکم  **** هتسر نسر  زا  مراد  یندرگ 

شیوخ هناخ  هب  فدص  نوچ  مرورس  **** شیوخ هناد  هب  مدش  عناق  هک  نم 

دشاب نم  راک  هچ  یتسرپرس  **** دشاب نم  رای  هک  هب  يرورس 

تفات یتسرپرس  قوط  زا  رس  هک  **** تفای یگرزب  هیاپ  نآ  زا  ریش 

ناسخ ناوخ  يروخ ز  اولح  هک  هب  **** ناسک هب  یهد  دوخ  ناوخ  زا  ینان 

زیخرب ایماظن  یبسخ  دنچ  **** زیت هنشد  دیشکرب  نوچ  حبص 

جنگ رد  نایناهج  رب  نک  زاب  **** جنرم شیوخ  جنرز  نک  ون  ناک 

مارهب ناتساد  زاغآ  شخب 8 - 

زاب دیاشگ  نینچ  رهوگ  جنگ  **** زار هناخ  جنگ  يامآ  رهوگ 

تسرهگ یکی  رد  گنس و  یکی  رد  **** تسرس ود  يوزارت  ار  نامساک 

وا يوزارت  زا 
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گنس هگ  دروآ  رس  رب  رهگ  هگ  **** گنر ود  ناهج 

دراد رهگ  ای  گنس  ای  هچب  **** دراد رثا  نیمه  ناهاش  بلص 

یگنر ابرهک  یلعل ز  هاگ  **** یگنس يرهوگ  دیآ ز  یهاگ 

مارهب اب  درگدزی  تبسن  **** مان تبسن و  هب  دش  گنس  رهوگ و 

تسبطر اب  راخ  لعل و  اب  گنس  **** تسبجع نیا  تخاون  نیا  دز و  نآ 

داد یئایموم  درک و  فطل  نآ  **** داد یئاپ  هتسکش  نیا  ار  هکره 

یماندب درب  هریت  بش  زا  **** یمارهب حبص  هک  لوا  زور 

رهم هام و ز  ناشدوب ز  یهگاک  **** رهپس يایمیک  نابات  هروک 

یجنپ هد  میس  دنتسج  زاب  **** یجنس نامسآ  يوزارت  رد 

دمآ گنس  رهگ ز  ایرد  رد ز  **** دمآ گنچ  هب  یهد  هد  رز  دوخ 

يزورفا ملاع  یگرزب و  رد  **** يزوریپ قیرط  زا  دنتفای 

توقای اب  لعل  وچ  وا  اب  هرهز  **** توح رد  يرتشم  توح و  شعلاط 

ادیپ دسا  رد  خیرم  جوا  **** ازوج رد  ریت  روث و  رد  هام 

یئامیپ داب  هداد  ار  مصخ  **** یئار يوق  اب  ولد  زا  لحز 

شلمح رد  هداتفوا  باتفآو  **** شلحز رد  يور  هدروآ  بنذ 

شیوخ تداعس  رب  سیجرب  وچمه  **** شیوخ تداهش  یبکوک  ره  هداد 

مارهب دش  هداز  لابقا  هب  نوچ  **** مان مدرب  هک  یعلاط  نینچ  اب 

شیوخ علاط  دید  درک و  یگتخپ  **** شیدنا ماخ  درگدزی  شردپ 

تسماجنارس دب  دادیب  مخت  **** تسماخ همه  دزپ  یم  وا  هچناک 

تسیزن چیه  دوب و  دنزرف  دنچ  **** تسیب یلاس  هب  شتلاح  نآ  زا  شیپ 
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رهچ ابیز  دوب  هک  ار  فلخ  ناک  **** رهپس نادصار  دندرک  مکح 

دزاس برع  رد  هاگشرورپ  **** دزات نایزات  يوس  مجع  زا 

دبای فرش  يا  هعقب  زا  سکره  **** دبای فرط  نآ  زا  لابقا  رگم 

لود عاقبلل  دنتفگ  هچرگ  **** لثم هب  شتلود  هعقب  نآ  درآ 

وا ینابرهم  وز ز  دش  رود  **** وا یناگدنز  رهم  زا  ردپ 

شنمی تیالو  رد  دز  تخت  **** شنتشیوخ راید  زا  لیهس  نوچ 

ار ناتسب  داد  لعل  هلال  **** ار نامعن  دناوخ  داتسرف و  سک 

ینامعن هلال  گرب  نآ  ددرگ  **** یناشفا لگ  دنک  نامعن  وچ  ات 

دزومآرد شیهاش  بدا  **** دزود رب  شیورسخ  تلآ 

درب
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هام يرامع  دوخ  شوغآ  درک  **** هاش يرامع  زا  شنامعن 

رت یمارگ  دوخ  مشچ  زا  تشاد  **** رت یمان  رحب  ار ز  يا  همشچ 

نیرع ریش  تشگ  رایع  روگ  **** نیرب لاس  راهچ  دمآرب  نوچ 

دنبرد مرطاخ  تسه  رسپ  ياک  **** دنزرف اب  دومن  نامعن  هاش 

تسمرن كزان و  هداز  کلم  نیو  **** تسمرگ نیمز  نیو  کشخ  اوه  نیاک 

دیاس نامسآ  هب  رس  نیمز  زک  **** دیاب نانچ  وا  هاگشرورپ 

لامش میسن  زا  دبای  شرورپ  **** لاب ورپ  دشکرب  جوا  نآ  رد  ات 

دنک يازف  ناج  مارآ  باوخ و  **** دنک ياج  فیطل  ياوه  رد 

كاخ یگشخ  نیمز و  راخب  زا  **** كاپ دنامب  شترطف  رهوگ 

قنروخ رصق  نتخاس  رانمس و  تفص  شخب 9 - 

رمک تسب  يوجتسج  نینچ  رب  **** ردپ قافتا  هب  رذنم  تفر 

دنزگ زادگ و  یمرگ و  زا  نمیا  **** دنلب زاس  خارف و  یئاج  تسج 

دوبن راک  هب  نامه  زج  دب  هچنآو  **** دوبن راید  نآ  رد  زد  نانچناک 

دنتسش یم  هاگراک  نآ  ياج  **** دنتسج یم  راک  ناداتسوا 

تسار دماین  وزا  رادومن  نآ  **** تساخرب ضرغ  نآ  لغش  رب  هکره 

تست روخ  رد  هک  رو  هشیپ  نانچناک  **** تسرد دیسر  ربخ  نامعن  هب  ات 

موم دزاس  گنس  وک ز  یکریز  **** مور روشک  يروآ ز  مان  تسه 

رانمس وا  مان  یتسد و  ماس  **** راک نیریش  تسد و  برچ  یکباچ 

هدیدنسپ يا  هدید  همه  هب  **** هدید ناهج  همه  شدربتسد 

مامت شیوخ  داهن  رد  یکی  ره  **** ماش هب  رصم و  هب  انب  نیدنچ  هدرک 
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وا هشیت  نیچ  هزیر  ناینیچ  **** وا هشیپ  ناودنه  نایمور 

تسشاقن رازه  داتس  وا  **** تسشاف نخس  نیو  تسانب  هچرگ 

سانش عافترا  زیگنادصر و  **** سایق يأر و  هب  نیزا  نوریب  تسه 

بالرطصا توبکنع  مد  زا  **** باعل هدینت  کلف  رب  شرظن 

ياشگ مسلط  مه  دنب و  دصر  مه  **** يار بحاص  مور  سانیلب  نوچ 

رهم هنیک  هام و  نوخیبش  زا  **** رهپس ناگتسب  يور  زا  هگآ 

تفاب دناوت  وا  توسک  نینچ  نیاک  **** تفای یناوت  وزا  لغش  نیا  زاس 

دیابرب غارچ  هراتس  زک  **** دیارآرب نانچ  لگ  زا  یقاط 

يرانمس ران  دش ز  لد  مرگ  **** يراکبلط نیدب  نامعن  هک  نوچ 

شمور زا  تفیرف  یمورب  مه  **** شموب ناز  دناوخ  داتسرف و  سک 

دش راک  تبغر  **** تفر نامعن  يوس  رانمس  هکنوچ 
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تفه رد  یکی 

تسار ار  وا  راک  درک  یهگناو  **** تساوخرد وا  زا  دوب  دوصقم  هچنآ 

تسیاب یم  هک  نانچنآ  دنتخاس  **** تسیاش ار  قاور  ناک  یتلآ 

جنپ یلاس  راک  درک  انب  رب  **** جنس نهآ  دش  رگراک  هجنپ 

گنس لگزا و  یقاور  نیمیس  درک  **** گنچ نیرز  تسد  هب  رخآ  مه  ات 

هایس دیپس و  همه  هاگ  هلبق  **** هام هب  هدیشکرب  جرب  یکشوک 

يرانمس شقن  يران و  گنر  **** يراکرز بیز و  هب  یهاگراک 

زاورپ وا  درگ  هب  ار  کلف  هن  **** زان هب  هدرک  درگ  ياپ  یکلف 

لایخ رازهدص  ياشولگنت  **** لامش بونج و  رکیپ  زا  یبطق 

بآ ربارب  وا  شقن  ار  هنشت  **** باوخ لباقم  شندید  ار  هدنام 

روح یتسب  هباصع  رد  ار  هدید  **** رون يدنکف  وا  رب  را  باتفآ 

شیارآ رپ  نورب  شرهپس  نوچ  **** شیاسآ رپ  نورد  شتشهب  نوچ 

ریذپ سکع  راو  هنییآ  هتشگ  **** ریش مشیرس و  شلام  زا  شلقص 

گنر هس  هب  يدمآرب  ناسورع  نوچ  **** گنرد باتش و  زا  يزورنابش  رد 

يدرز يدیپس و  یقرزا و  **** يدروان گنر  هس  زا  یتفای 

شود رب  یقرزا  یتسب  اوه  نوچ  **** شوپ قرزا  نامسآ  مدحبص ز 

درز يدرک  باتفآ  نوچ  هرهچ  **** درونز نورب  يدمآ  باتفاک 

دیفس ربا  وچ  يدش  تفاطل  زا  **** دیشروخ رب  هلک  ربا  يدز  نوچ 

یگنز هگ  دومن و  یمور  هاگ  **** یگنر کی  باقن  رد  اوه  اب 

تخاس هب  دنتساوخ  هکناز  رتبوخ  **** تخادرپ لمع  نآ  زا  رانمس  هکنوچ 
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وا قنروخ  زا  دش  قنور  هب  روخ  **** وا قنور  تشذگرب  نامسآ  ز 

دیما تشادن  ناز  همین  کی  هب  هک  **** دیون شیتمعن  هب  نامعن  داد 

کشم رهوگ و  ياه  هیامنارگ  زو  **** کشخ رز  رپ  ياهراب  رتش  زا 

دیآ راک  هب  اه  تقو  رگد  ات  **** دیآ رامش  رد  هکناز  رتشیب 

شک یتخس  بابک  دنام  ماخ  **** شتآ زا  يرادزاب  رگا  بوچ 

تسمرک هگرد  بابلا  بجاح  **** تسمرد تفاک  هدنشخب  تسد 

دینش راودیما  ياه  هدعو  **** دید شزاون  نآ  هک  انب  درم 

هاگآ یمدوب  لغش  نیا  زا  شیپ  **** هاش مداد  هدعو  هچ  ناز  رگا  تفگ 

راگرپ نیا  رد  یمتسب  كرتهب  **** راک ینیچ  هاگراک  نیا  شقن 

ات **** جنر اجنیا  رد  یمدرب  رتشیب 
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جنگ يداد  شیب  هاش  نم  هب 

يدوزفا قنور  زور  زا  شزور  **** يدوب ات  هک  یکشوک  یمدرک 

؟ زین یناوت  نتخاس  نیا  زا  هب  **** زیچ یبای  شیب  وچ  نامعن  تفگ 

چیه دشابن  شرب  نیک  منک  نآ  **** چیسب تقو  هب  تدیاب  رگا  تفگ 

گنس زا  نیا  دشاب  توقایز  نآ  **** گنر دص  دوب  نآ  تسا  گنر  هس  نیا 

رهپس وچ  يدبنگ  تفه  دوب  نآ  **** رهچ دیامن  يدبنگ  کی  هب  نیا 

تخوس ار  یمدرم  رهم و  نمرخ  **** تخورفب نخس  نیزا  نامعن  يور 

شرود زا  دید  هک  دش  نآ  نمیا  **** شرون زک  تس  یشتآ  هاشداپ 

راخ رب  رد  تسا و  لگ  ربارب  رد  **** رابرهوگ تسا  یلگ  وا  شتاو 

تسرود وا  زک  نارد  دچیپن  رد  **** تسروگنا كات  وچمه  هشداپ 

يراوخ دص  هب  دنک  شراب  خیب و  **** يرای دص  هب  وا  رد  دچیپ  هکناو 

رگد ياج  هب  دنک  ینیزا  هب  **** رز هب  روز و  هب  شمنام  رگا  تفگ 

دنک هایس  ار  شیوخ  همان  **** دنک هابت  ارم  تیص  مان و 

دوز شدننکفا  زد  زا  دنرب  ات  **** دومرف ار  شیوخ  نارادراک 

شراک هناشن  زا  دنکف  نوچ  **** شراوخنوخ كاخ  هک  نیب  رگراک 

دنکف هنامز  وزا  شینامز  هب  **** دنلب لاس  دنچ  هب  يرصق  درک 

داتفا دوز  تفر و  ماب  رب  رید  **** داتفا دود  هب  دوخ  تخیگنا  شتآ 

شیب زگ  دص  دیشکرب  انب  ناک  **** شیوخ نداتفوا  زا  دوب  ربخ  یب 

يدوزفین زگ  هس  زا  تسد  هب  کی  **** يدوب ربخ  شدوخ  روگ  رگ ز 

درخ يدرگن  وزا  یتفا  وچ  هک  **** درب رب  ناوت  نانچ  هیاپ  تخت 
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دنمک دناسر  هم  هب  يدنلب  زا  **** دنلب يانب  نادب  نامعن  مان 

دناوخ یم  شقنروخلا  بر  قلخ  **** دناوخ یم  شقلطم  يوداج  كاخ 

همان فرش 

هدنیاشخب دزیا  مان  هب  شخب 1 - 

تسار وت  یئادخ  دیآ  تمدخ  ام  ز  **** تسار وت  یهاشداپ  ناهج  ایادخ 

یئوت یتسه  هچنآ  دنتسین  همه  **** یئوت یتسپ  يدنلب و  هانپ 

تسه هچ  ره  �هدننیرفآ  یئوت  **** تسپ الاب و  تسدیرفآ  همه 

كاخ حول  رب  هدنار  ملق  شناد  ز  **** كاپ زومآ  شناد  نیرترب  یئوت 

تسخن یئادگ  وت  رب  داد  درخ  **** تسرد یئادخ  رب  تتجح  دش  وچ 

نشور وت  ار  درخ 
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يا هدرک  رب  وت  تیاده  غارچ  **** يا هدرک  رصب 

یتخاس وا  هاگرذگ  ار  نیمز  **** یتخارفارب ار  نامساک  یئوت 

باتفآ زا  رت  نشور  ياهرهگ  **** بآ هرطق  کی  يدیرفاک ز  یئوت 

دیلک يداد  وت  ناشورف  رهوج  هب  **** دیدپ رهوج  فطل  زا  يدروآ  وت 

ار گنر  یشک  رهوج  يور  رد  وت  **** ار گنس  لد  یشخب  وت  رهاوج 

رابب یئوگن  ات  دروان  نیمز  **** رابب یئوگن  ات  اوه  درابن 

یتساوخ يرگیرای  هک  ناز  نورب  **** یتسارآ یبوخ  نیدب  یناهج 

رگیدکی هزادنا  هب  یتشرس  **** رت کشخ و  زا  يدرس و  یمرگ و  ز 

رامش رد  درخ  دراین  ناز  هب  هک  **** راگن یتسب  يدیشکرب و  نانچ 

ناشزاغآ يدرک  نوچ  هک  دنادن  **** ناشزار زا  دیوج  یسب  سدنهم 

یندروخ ای  زاب  ینتفخ  رگد  **** یندرک رظن  زج  ام  دیاین ز 

وت راک  تلع  نتخیگنین  **** وت رارقا  هب  ندوشگرب  نابز 

تسیهگآ یب  هشیدنا  وت  زار  ز  **** تسیهرمگ درذگب  نیزک  یباسح 

زاین یب  همه  زا  يا  هن  تزاین  **** زارط یتسب  يدیرفآ و  چره  هب 

نامسآ مجنا و  شدرگ  نامه  **** نامز نیمز و  يدیرفآ  نانچ 

دنمک نیز  دروان  نورب  دوخ  رس  **** دنلب ددرگ  هشیدنا  هک  نادنچ  هک 

ياج هب  یشاب  وت  مه  یمه  دشابن  **** يادخ يدوب  وت  شنیرفآ  دوبن 

ار كاخ  یتسارآ  وت  مدرم  هب  **** ار كالفا  یتسبرب  وت  بکاوک 

جیزم رد  نارهوگ  نک  لسلسم  **** جیشخآ راچ  يامآ  رهوگ  یئوت 

دنبرهش ار  هشیدنا  يدرک  وا  رد  **** دنلب يدیشکرب  کلف  راصح 
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يرترب وز  تسین  ار  هشیدنا  هک  **** يرفولین قاط  نآ  یتسب  نانچ 

ار وت  دباتن  رب  درخ  بات  هک  **** ار وت  دباین  رد  دبا  ات  درخ 

راس گنس  ار  كاردا  کیپ  دنک  **** رابگنت ترضح  زا  وت  دوجو 

يوش مک  ات  زین  يا  هدوزفا  هن  **** يوش مهارف  ات  يا  هدنکرپ  هن 

وت هاگرد  رود  یگدندرگ  ز  **** وت هار  زا  یلاخ  رظن  لایخ 

ياپ دتفین ز  سک  ندنکفا  هب  **** يارگ يدنلب  ددرگ  وت  زک  يرس 

دنلب ددرگن  سک  يدرماپ  هب  **** دنکفرس رد  وت  رهق  هک  ار  یسک 

ریگتسد یئوت  هد  يروای  یئوت  **** ریذپ نامرف  میتسد و  ریز  همه 

وت کی  ره  هب  **** روم رپ  رگا  تسلیپ  ياپ  رگا 
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روز یفیعض و  يداد 

كاله يرآرب  يرام  يروم ز  هب  **** كاپ ریدقت  هب  یتسرف  ورین  وچ 

ار دورمن  زغم  يا  هشپ  دروخ  **** ار دود  رذگهر  زا  يرادربوچ 

لیپ باحصا  لیپ و  یشک  ناغرم  هب  **** لیحر يرآ  نمشد  رگشل  رد  وچ 

یهد یتخرد  یناوختسا  زا  هگ  **** یهد یتخب  کین  يا  هفطن  زا  هگ 

يا هناگیب  یئانشآ ز  یهگ  **** يا هناخ  تب  یلیلخ ز  يرآ  هگ 

زیر گنس  ینک  ار  یبلاطوب  وچ  **** زیخ هناخ  رهوگ  نانچ  اب  یهگ 

وت میلست  هب  زج  نابز  دیاشگ  **** وت میب  زا  هکنآ  هرهز  ار  هک 

تسین راک  ار  جنگ  هلعشم  اب  هک  **** تسین راب  وت  هب  ار  ناروآ  نابز 

زاب دنیوگن  ناطلس  زار  ات  هک  **** زار نابیقر  زا  نابز  یناتس 

كاپ ناج  نشور و  لد  يداد  وت  **** كاخ هریت  نینچ  رابغ  رد  ارم 

تسین هشیپ  ار  كاخ  یگدولآ  زج  **** تسین هشیدنا  نم  مدرگ  هدولآ  رگ 

یتفای هر  هک  وت  شزرمآ  هب  **** یتفات هنگ  زا  يور  كاخ  نیا  رگ 

راگزرمآ يدوب  یک  مان  ار  وت  **** رامش رد  يدمان  را  نم  هانگ 

دای هب  مراد  هچ  ره  زا  يدایرب  وت  **** دادماب رد  ماش و  رد  زور  بش و 

مروآ باتش  تمان  حیبست  هب  **** مروآ باوخ  گنهآ  بش  لوا  وچ 

بآ هدید  زا  مزیر  مناوخ و  ار  وت  **** باوخ مرارب ز  رس  بش  مین  رد  وچ 

تسوت هب  مهانپ  بش  ات  زور  همه  **** تسوت هب  مهار  تسدادماب  رگ  و 

يرواد نیا  رد  مراسمرش  نکم  **** يروای بش  زور و  وت  مهاوخ ز  وچ 

زاین یب  موش  نازاین  اب  نیزک  **** زاسراک رواد  يا  مراد  نانچ 
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یگدنتسرپ ار  یئوت  نوچ  دنک  **** یگدنب هر  زک  يا  هدنتسرپ 

جنر ددرگ ز  دازآ  ملاع  نآ  رد  **** جنگ هب  ددرگ  دابآ  ملاع  نیرد 

تسه هک  نادنچ  تسوت  زا  نم  باسح  **** تسد هب  یباجح  دوخ  زا  تسین  ارم 

دیدپ دیآ  دب  نم  زا  کین و  وت  ز  **** دیلک دیآ  وت  زا  ار  کین  دب و 

دوخ هب  تلاوح  ار  دب  هک  **** ما هدرک  دب  هن  نم  ینک  یکین  وت 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1135 

http://www.ghaemiyeh.com


ما هدرک 

تشگزاب ار  فرح  نیرخآ  تسوت  هب  **** تشذگرس ار  شقن  نیلوا  تسوت  ز 

نتخود رب  هدید  ار  وید  نم  ز  **** نتخومآ نم  رد  یتیآ  وت  ز 

دنک يزای  تسد  یک  وید  نم  هب  **** دنک يزاون  ناج  ماوت  مان  وچ 

نم هک  میوگ  زاب  وت  میوگ  هک  **** نتشیوخ زا  وت  اب  اور  مرادن 

میزیم نانچ  يدیرفآ  هک  نانچ  **** میزیم ناوتان  رگ  هدوسآ  رگ 

هاگراک نیزا  رود  موش  نم  نوچ  هک  **** هاگراب نآ  زا  تسنانچ  مدیما 

شیوخ بیکرت  مدرگ ز  هنوگرگد  **** شیوخ بیترت  مظن و  زا  مزیر  ورف 

ارم كاپ  ناج  یسک  دنیبن  **** ارم كاخ  هدنکرپ  داب  دنک 

نم تسه  رب  تسین  تمهت  دهن  **** نم تسبرس  لاح  هدنهوژپ 

تسه هک  دشاب  هاگآ  بیاغ  نیزک  **** تسدب يرآ  شرادومن  نآ  بیغ  ز 

ياشگ لد  متخیگنا  تجح  یسب  **** يار تسس  نم  وت  یتسه  رب  وچ 

تفخ كاخ  رگا  دنام  ناج  هک  هد  ربخ  **** تفهن رد  نم  دهم  دوش  رازین  وت 

وت هب  میآ  وچ  میآ  لد  مرخ  هک  **** وت هب  میار  مزع  نک  مرگ  نانچ 

دننمشد ناتسود  نیا  متفر  نم  نوچ  **** دننم اب  رد  هب  ات  ناهرمه  همه 

ياج هب  کی  کی  دننام  زاب  نم  ز  **** ياپ تسد و  رگا  تسشوگ  مشچ و  رگا 

ینماد یهت  مدابم  رد  نیرد  **** ینم اب  منم  نم  ات  هکنآ  یئوت 

منزیم يرس  یجات  دیما  هب  **** منزیم يرد  رب  رس  هک  هر  نیرد 

غیت هن  رس  نادب  یشخب  جات  را  هب  **** غیرد رد  نیزا  مرادن  ناک  يرس 

يا هدنادرگ  هچنآ  ملق ز  ددرگن  **** يا هدنار  لزا  رد  نآ  هک  یمکح  هب 
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شوخ شیوخ  لد  اهنخس  نیز  منک  **** شک مکح  نم  شهاوخ  هب  نکیلو 

باجتسم منک  نم  دنک  یئاعد  **** بات جنر و  رد  سک  ره  هک  یتفگ  وت 

ار وت  مناوخن  نوچ  يزجاع  نیرد  **** ار وت  مناد  هدنناهر  زجاع  وچ 

تسندرک یگدنب  اب  راک  ارم  **** تسندرورپ هدنب  وت  راک  یلب 

درب داب  همه  ار  میدابآ  هک  **** درخ هکلب  ما  هتشگ  نانچ  هتسکش 

یئایموم ینکشب  رگو  **** یهد یئاهر  متسکش  زک  یئوت 
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یهد

هار زورفارب  ملضف  باتهم  هب  **** هانپ میوج  وت  زک  بش  مین  نیا  رد 

نانمشد لد  نم  رب  داش  نکم  **** نانزهر �هنخر  زا  مرادهگن 

جنر هاگنآ  هد  يروبص  متسخن  **** جنگ هب  هگنآ  لوا  ناسر  مرکش  هب 

رود دادیب  يا  راد  رود  نم  ز  **** روبصان نآ  رد  مشاب  هک  یئالب 

الب هگنآ  هد  يروبص  متسخن  **** التبم ینک  یئالب  رد  مرگ 

درگ هاوخ  نم  یهاوخ ز  كاخ  یفک  **** درون رد  یهن  رو  ینکشب  مرگ 

یگدنب زا  وت  اب  نورب  متفین  **** یگدنکرپ هب  دوخ  زا  متفا  نورب 

تمناد ادخ  مشاب  هک  اج  ره  هب  **** تمناوخ انث  متفاک  هشوگ  ره  هب 

یتسیا رارق  کی  رب  هکنآ  یئوت  **** یتسین رب  تسه  همه  رارق 

دید وت  رد  نتشیوخ  هزادنا  زک  **** دیلک دش  ناز  هوای  ار  هدنهوژپ 

دنک هراپ  هدوهیب  ياهقرو  **** دنک هراظن  وت  رد  وت  زک  یسک 

نتفات يرد  ره  زا  دیاب  نانع  **** نتفای وت  هب  زج  ار  وت  دیاشن 

ساره دیآ  لد  رد  يرذگب  نیزک  **** سانش لزنم  تساج  نیدب  ات  رظن 

ار شیب  مک و  باسح  یناد  وت  **** ار شیوخ  �هیام  وت  هب  مدرپس 

زاجیا قیرط  هب  ناتساد  نتفگ  ورف  شخب 10 - 

حوبص رد  منک  یحوبص  ات  هدب  **** حور زیگنا  تحار  نآ  یقاس  ایب 

منک رشحم  هب  ات  رگا  تسلالح  **** منک رثوک  بآ  رب  هک  یحوبص 

تسندرگ رد  شاهدب  کین و  یسب  **** تسندرورپ کین  ودب  رد  ناهج 

نورب درآ  کباچ  يزاب  یسب  **** نوگلین هدرپ  نیا  زا  زور  بش و 
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ریگ هدندرگ  خرچ  يزاب  زا  مه  **** ریذپلد ییزاب  نم  دیآ ز  رگ 

لایخ مزابن  نوچ  مدش  یلایخ  **** لاس رید  هدرپ  نیا  گنرین  ز 

منک یلایخ  وداج  هدرپ  نیرد  **** منک یلاخ  هدرپ  نیا  هک  منآرب 

يرگیزاب چیه  نانچ  دران  هک  **** يرکیپ زا  مزیگنارب  یلایخ 

وا زاس  همغن  دروآ  زوس  هک  **** وا زاغآ  مدرک  نانچنآ  تسخن 

تفرگرب شدش  رواب  هار  لد  هک  **** تفگش مدید  هچ  ره  زا  متفگ  نانچ 

تسب ياپ  وا  رب  مدرکن  ار  نخس  **** تسدرود درخ  زا  دوب  هک  یباسح 

يا هناخ  منص  نوچ  متسارآرب  **** يا هناد  يرد  ره  زا  هدنکارپ 

مداهن یساسا  هب  انب 
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تسرد دشاب  هناخ  نا  راوید  هک  **** تسخن

ریزگ ناز  ار  هدنرازگ  دوبن  هک  **** ریگم نم  رب  ریخأت  میدقت و  هب 

دنبشقن ینامرب  تسین  ملق  **** دنرپ ینیچ  شقن  نیا  گنترا  رد 

چیپ چیپ  هر  دوب و  ور  تسار  نخس  **** چیسب ار  ناتساد  نیا  مدرک  یم  وچ 

درون کی  رد  هدیراگن  مدیدن  **** درگ قافآ  هاش  نآ  ياهرثا 

دوب هدنکارپ  رد  یتخسن  ره  هب  **** دوب هدنگآ  جنگ  نوچ  هک  اهنخس 

اه هیاریپ  مظن  زا  متسب  ورب  **** اه هیام  متشادرب  هخسن  ره  ز 

يولهپ ینارصن و  يدوهی و  **** يون ياهخیرات  تدایز ز 

وا زغم  متخادرپ  تسوپ  ره  ز  **** وا زغن  يا  همان  ره  مدیزگ ز 

متخاس يا  هلمج  رس  هلمج  نآ  زا  **** متخادرپ جنگ  نابز  رد  نابز 

دوب هتوک  هراغیب  شنابز ز  **** دوب هگآ  هک  ره  نابز  کی  ره  ز 

متفات رب  فلز  رس  ار  نخس  **** متفای یتسار  زک  هدرپ  نآ  رد 

تساوخ مظن  شیارآ  رد  دیاشن  **** تسار ياهنخس  یهاوخ  تسار  رگو 

منک مهارف  شتیب  هیام  مک  هب  **** منک مک  وا  زا  مظن  شیارآ  رگ 

مامت مرآ  ذغاک  قرو  کی  نیرد  **** مارخ یتیگ  هاش  �هدرک  همه 

دوب درورپ  هشوت  رفس  راک  هب  **** دوب درگ  ناهج  هاش  هک  ردنکس 

دیرخ ناوتن  کلم  دح  راچ  یب  هک  **** دید تشگ و  دحراچ  همه  ار  ناهج 

یک ناهاش  نییآ  تشادهگن  **** یپ داهنب  هک  یهاگتخت  ره  هب 

تسد ار ز  اهمسر  رگد  نآ  دادن  **** تسرپ شتآ  تشدرز  مسر  زج  هب 

داهن رز  رب  هکس  نوردنا  مورب  **** داهن رویز  هک  دش  وا  سک  نیتسخن 
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تسب هرقن  رس  رب  رز  ياه  یلط  **** تسد هریچ  رگرز  وا  نامرف  هب 

يرگ توسک  درک  نابز  نانوی  هب  **** يرد ظفل  ار ز  اه  همان  درخ 

مان دروآرب  وا  هگتبون  ز  **** ماش حبص و  رد  ساپ  تبون  نامه 

نورب رهوج  دروآ  یکیرات  ز  **** نومنهر ار  قلخ  دش  هنییآ  هب 

ار گنروا  جات و  دتس  اراد  ز  **** ار گنز  شروش  ناهج  زا  دود  ز 

سورعلا تیب  وچ  ملاع  تسشورف  **** سور يارفص  ودنه ز  يادوس  ز 

تخت رس  **** وا يار  ناینیچ  �هنییآ  دش 
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وا ياج  يورسخیک 

لاود دز  لهد  رب  یهشنهاش  هب  **** لاس تسیب  رب  دنار  قرو  شرمع  وچ 

تفر تسب و  رب  تخر  يربمغیپ  هب  **** تفه دوزفا  تسیب  رب  هک  هر  میود 

يردنکسا خیرات  دنتشبن  **** يربمغیپ هب  دشوک  زور  نآ  زا 

تشگ زوریپ  قافآ  رب  تلود  وچ  **** تشگ زومآ  شناد  قح  نید  رب  وچ 

كاخ يور  رب  درک  یسب  ترامع  **** كاپ نید  رب  تخیگنا  تجح  یسب 

رهش هیامنارگ  نیدنچ  درک  انب  **** رهد راگرپ  درگ  یشدرگ  ره  هب 

موب زرم و  ره  هب  يرهش  تخیگنارب  **** مور ياصقا  هب  ات  ناتسودنه  ز 

ار دنچ  نانچ  ناک  ین  دنقرمس  **** ار دنقرمس  رویز  داد  وا  مه 

يرک ندرک  رهش  دنک  نانآ  زک  **** يره رهش  وچ  يرهش  درک  انب 

تفای دنمدرخ  ناز  درخ  طرش  هب  **** تفای دنب  رد  هک  لوا  دنب  رد و 

تسوا راغ  نب  شلصا  هاگان  هب  **** تسوا راک  زا  هک  رذگب  راغلب  ز 

دنب هوک  ات  هوک  نانچنآ  تسب  هک  **** دنلب دش  وزا  جوجای  دس  نامه 

درک دای  وا  زا  ناوتن  شیب  نیزک  **** درک داینب  رایسب  زین  نیا  زج 

ار كاخ  رکیپ  دنک  ششخب  هک  **** ار كاپ  رکیپ  نآ  دمآ  مزع  وچ 

دیدپ یبیلص  دیاک  شیپ  نآ  زا  **** دیشکرب ناهج  رد  یطخ  یبیلص 

یسدنه �هزادنا  تخیگنارب  **** یسلطا طخ  هشوگراچ  نادب 

تخاون تبون  جنپ  کلف  هن  رب  هک  **** تخارف رب  دحراچ  یتبون  یکی 

يوا خیب  رگد  یبونج  ضرع  هب  **** يوا خیم  یکی  یلامش  بطق  هب 

دیسر برغم  هب  وز  رگد  یبانط  **** دیشک قرشم  يوس  نیزا  یبانط 
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هاگراب نانچ  رگید  دوب  ار  هک  **** هاگراک نیردنا  ضرع  لوط و  نیدب 

درک زاس  اهتشر  ندز  هتشر  هب  **** درک زاغآ  نتشگ  ناهج  مزع  وچ 

هلی يدرکن  ار  نیمز  یتسد  هب  **** هلحرم زا  لیم و  زا  گنسرف و  ز 

ریبد دص  هتشامگب  لغش  نارب  **** ریگ هزادنا  تشاد  نارگ  تحاسم 

هدش ادیوه  لزنم  ریداقم  **** هدش ادیپ  هزادنا  هتسب  نسر 

هار دومیپب  لزنم  هب  لزنم  ز  **** هاگراب دز  هک  اج  ره  هب  یکشخ  ز 

شایرد يور  رب  هار  رگو 
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دوب شایهم  تحاسم  قیرط  **** دوب

تشاد هتسب  نسر  یتشک  ود  نایم  **** تشاد هتسویپ  زاب  مهب  یتشک  ود 

دنار شیپ  نسر  ردق  هب  ار  یکی  **** دنام شیوخ  هگرگنل  هب  ار  یکی 

داد ياج  نوکس  رد  ار  هدنباتش  **** داد ياپ  ار  هتسب  نیا  هراب  رگد 

یتخاب نسر  ناس  نیزک  نیب  رطخ  **** یتخات نسر  ار  نیا  هگ  ار  نآ  هگ 

سایق یتفرگ  لحاس  هب  لحاس  ز  **** سانش لزنم  حاسم  هنوگ  نیدب 

دیشک تحاسم  رد  هسدنه  نیدب  **** دیشک تحار  هب  مغ  زا  هک  ار  ناهج 

تسار درک  وا  ریبدت  يوزارت  **** تساجک ات  هر  تسدنچ و  هک  ار  نیمز 

دیسر دناد  هک  ام  زا  نکسم  نادب  **** دیدپ دش  وزا  نوکسم  عبر  نامه 

شخب داد  ار  موب  نآ  يدابآ  زا  **** شخر دنار  وک  موب  ره  زرم و  ره  هب 

تشگ هراچیب  گرم  زا  دمآ  گرم  وچ  **** تشد هوک و  رد  درک  يا  هراچ  همه 

راک هب  دمآ  هک  تسنیا  دمآ  راک  هب  **** رادجات ورسخ  نآ  خیرات  ز 

مک شیب و  زا  دشاب  ییگنس  کبس  **** ملق درآ  شراخ  رد  هچ  ره  نیا  زج 

ریزگان دوب  هر  درک  طلغ  **** ریگ هار  دوب  شرازگ  مظن  وچ 

تسیراک طلغ  دوخ  نم  راک  همه  **** تسیراتفگ زغن  اب  راک  ارم 

متفات رب  يور  وا  نیکمت  ز  **** متفای شروابان  هچ  ره  یلب 

ریذپلد دوب  ار  ناگدنناوخ  هک  **** ریمض رد  شمدرک  نانچ  شرازگ 

فازگ رد  دشک  ار  نخس  نانع  **** فاوط ندومن  یتفگش  رد  یسب 

نهک ياه  همان  يون  درادن  **** نخس يرازگ  یتفگش  یب  رگو 

سایق رد  شندرک  ناوت  رواب  هک  **** ساپ راد  يا  هزادنا  هب  ار  نخس 
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غورد دیامن  دتفا  روابان  وچ  **** غورف درآرب  رهوگ  وچ  رگ  نخس 

تسادج یتسرد  زک  یتسار  زا  هب  **** تسار هب  دشاب  هدننام  هک  یغورد 

دندش ناراسگمغ  مغ  يدنام و  وت  **** دندش نارای  شابکبس  یماظن 

دنامن ردنکس  نوچ  یسک  دنامن  **** دنامن روشک  تفه  هش  ردنکس 

يوج زاب  ار  هنیشیپ  نافیرح  **** يوج فرط  نیا  رب  اهنت  هب  یم  روخم 

شومارف تباسح  ین  رگو  **** داب شون  تیم  رضاح  دنیآ  رگ 
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داب

همان فرش  مظن  هب  یماظن  تبغر  شخب 11 - 

ریش دهش و  نوچ  زیر  حدق  رد  ییم  **** ریپ ناقهد  بنخ  زا  یقاس  ایب 

مامت دش  ودب  بهذم  لصاک  ییم  **** مارح بهذم  هب  دمآ  هک  یم  نآ  هن 

نک زاب  ار  غاب  رد  دمآ  لگ  **** نک زاس  یمرخ  نابغاب  ایب 

دنرپ ینیچ  هب  ناتسب  يارایب  **** دنب رهش  زا  دمآ  غاب  هب  یماظن 

باوخ شکرب ز  تسم  سگرنرس  **** بات زیگنارب  هشفنب  دعج  ز 

ریبع مد  رد  خرس  لگ  ماک  ز  **** ریش يوب  شدیاک  ار  هچنغ  بل 

خاش تسزبس  هک  هد  ربخ  يرمق  هب  **** خارف شکرب  لای  ار  ورس  یهس 

زاب هناخیم  هب  دمآ  لگ  دهم  هک  **** زار هب  لبلب  يوس  هد  هدژم  یکی 

دروجال دوش  نتسش  هب  نشور  هک  **** درگ يوشورف  هزبس  يامیس  ز 

شوپب یکاخ  هب  ینوخ  لام و  ورف  **** شوج هب  نوخ  زا  دماک  ار  هلال  لد 

دیب کشم  هیاس  زا  هد  یهایس  **** دیپس يومز  ار  نرتسنرس 

نک دودنارز  ار  نیمز  يریخ  هب  **** نک دولآ  یم  ار  نوران  بل 

ناور بآ  نبلگ  يوس  نک  ناور  **** ناوغرا زا  هد  يدورد  ار  نمس 

نینزان هطخ  نآ  رد  طخ  شکم  **** نیب زاب  نمچ  ناگتسر  ون  هب 

ناسر یم  يا  هزبس  ره  هب  یمالس  **** ناسک نم  نوچ  قشع  زا  يزبسرس  هب 

تسشوخ ناز  ناتسود  لد  ياوه  **** تسا شکلد  ناتسوب  لدتعم  اوه 

غارچ نوچ  یلگ  ره  هتخورفارب  **** غاب فرط  رب  دنتفکش  ناتخرد 

هد زاس  ار  هنیراپ  زاورپ  هک  **** هد زاوآ  هتسب  نابز  غرم  هب 
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ار گنت  لد  نیا  صقر  هب  روآرد  **** ار گنچ  هلان  نک  هدنیارس 

زاب قوط  نآ  ندرگ  نیدب  نکفارد  **** زاس قوط  ار  قوشعم  فلز  رس 

دنلب ورس  يالاب  هب  ناشفارب  **** دنب هتسد  ار  باریس  نیحایر 

رابیوج رس  رب  نک  زیر  مرد  **** راهبون هکس  نوگمیس  نآ  زا 

ریرح طاسب  نکفیب  نسوس  ز  **** ریگبآ هکرب  نماریپ  هب 

ماج هب  یناورسخ  یم  نکفارد  **** مارخ یناورسخ  همزب  نآ  رد 

متخوس یگنشت  زک  هصاخ  مروخ  **** متخومآ ندروخ  یم  هک  هد  نم  هب 

ياج هب  ار  یکی  منیبن  ناشیا  زک  **** يارگ تبرغ  نافیرح  دای  هب 

نارود وچ 
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یسک ره  ام  دای  رب  زین  دروخ  **** یسب دنامن  مه  ام 

دنلب ورس  ریز  مدش  ناتسب  هب  **** دنمزاس خرف و  نینچ  یلصف  هب 

نخس طاشن  دمآرد  لبلب  هب  **** نب ورس  �هیاس  لگ و  يوب  ز 

غارچ نشور  وچ  یئور  هدنزورف  **** غاب هب  یسورع  دمآ  ندیچ  لگ  هب 

ناشف رکش  هدنخ  زا  لگ  هرهچ  ز  **** ناشک ناد  فطع  رد  فلز  رس 

یم ریش و  زا  رپ  یماج  داد  نم  هب  **** يوخ هدروآ  لگ  رب  لگ و  نوچ  یخر 

نک شومارف  يراد  هچ  ره  نیا  زج  **** نک شون  ناهج  هاش  دای  رب  هک 

ناگدیدنسپ ناتسلد  مدز  **** ناگدیدناهج اب  یمه  متسشن 

زغم نوخ و  همشچ  زا  مدولاپ  هک  **** زغن ابیز و  ياهنخس  نیدنچ  هب 

تسین ریشمش  كاب  دوب  وزاب  وچ  **** تسین ریس  نخس  زا  نابز  مزونه 

متخادنا ون  ياه  هتکن  ورد  **** متخاس نهک  ياهجنگ  یسب 

چیه راک  نآ  رد  مدرکن  یتسس  هک  **** چیسب لوا  مدروآ  نزخم  يوس 

متخیمآرد ورسخ  نیریش و  هب  **** متخیگنا ینیریش  برچ و  وزو 

مدز نونجم  یلیل و  قشع  رد  **** مدز نوریب  هدرپ  ارس  اجنآ  زو 

متخات سرف  رکیپ  تفه  يوس  **** متخادرپ زاب  نوچ  هصق  نیزو 

يردنکسا لابقا  سوک  منز  **** يرورپ نخس  طاسب  رب  نونک 

وا گنروا  لیلکا و  مزارفارب  **** وا گنهرف  ورف  زا  منار  نخس 

شیوخ ناویح  بآ  زا  شدنز  منک  **** شیپ تشذگب  هک  یئاهرود  زا  سپ 

تفرگ یناگدنز  �همشچ  یپ  **** تفرگ یناعم  هار  هک  ردنکس 

یگدنز �همشچ  زا  هدنز  دوش  **** یگدنخرف هار  زک  دید  رگم 
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تسج هاگناک  همشچ  نآ  تفای  نونک  **** تسج هار  یگدنز  �همشچ  يوس 

ناگدنیوج دنناگدنبای  هک  **** ناگدنیوگ هاش  لثم  دز  نینچ 

يروخرب دوخ  زات  بدا  رادهگن  **** يروخ ردنکس  اب  یم  وچ  یماظن 

يوشب ار  بل  بآ  تفه  داتفه و  هب  **** يوج فرط  نیرب  يرضخ  ناوخمه  وچ 

ردنکسا بسن  ناتساد و  زاغآ  شخب 12 - 

راپس ردنکس  يارس  تلود  هب  **** راوگ ناویح  بآ  نآ  یقاس  ایب 

دهد ردنکس  راوخ  ثاریم  هب  **** دهد رس  رب  هسوب  شتلود  ات  هک 

يون ار  نخس  مظن  داد  نینچ  **** يورسخ همان  هدنرازگ 

زا دوب  یتلود  ناوج  **** مور نارادجات  هلمج  زا  هک 
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موب زرم و  نآ 

سور مور و  وا  نامرف  ياریذپ  **** سوقلیف وا  مان  رومان  یهش 

وا ياج  رت  صاخ  هینودقم  هب  **** وا ياوأم  دوب  نیمز  نانوی  هب 

دوب قحسا  صیع  �هداز  اون  **** دوب قافآ  هاش  نیرت  نییآ  ون 

شیم ياپ  رب  تسب  ار  گرگ  مد  **** شیوخ داد  زک  دوب  رگداد  نانچ 

درب کشر  يرواد  نادب  اراد  هک  **** درشف ناس  نادب  ار  متس  يولگ 

جارخ دتسرف  ات  سک  داتسرف  **** جات ریشمش و  هب  يو  رب  تسج  قبس 

تسجن تموصخ  وا  اب  تسج و  اضر  **** تسرد ییار  دوب  ار  مور  هش 

يرواد دنک  وا  اب  هک  درای  هک  **** يروای دنک  تلود  هک  ار  یسک 

لاگس دب  شلام  دش  رود  وزک  **** لام جنگ و  ودب  نادنچ  داتسرف 

موم تشادهگن  شتآ  هدنزوس  ز  **** مور هاش  دش  دونشخ  جرخ  نادب 

راگزور شدرگ  دش  هنوگرگد  **** راک هب  دمآ  رد  ردنکس  حتف  وچ 

تشاذگ اراخ  گنس  زا  رس  ار  نانس  **** تشاذگ اراد  هب  ایند  هن  تلود  هن 

تسیسک ره  �هتفگ  رب  شوگ  ارم  **** تسیسب اهیرواد  ناتساد  نیا  رد 

موب زرم و  نآ  زا  دوب  ینز  دهاز  هک  **** مور نارایشوه  زا  دمآ  نینچ 

تشگ هراوآ  دوخ  يوش  زو  رهش  ز  **** تشگ هراچیب  زور  ینتسبآ  هب 

ینتسبآ درد  دش  تخس  ورب  **** ینکفا راب  تقو  شدمآ  گنت  وچ 

درپس یم  ناج  دروخ و  یم  لفط  مغ  **** درم داهنب و  راب  �هناریو  هب 

ار وت  دهاوخ  دروخ  هدد  نیمادک  **** ار وت  دهاوخ  درورپ  هک  یئوگ  هک 

راک تقو  درورپ  ارو  هنوگچ  **** راگدرورپ هک  دب  ربخ  یب  نیا  زو 
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دنشک شرانک  رد  اهلابقا  هچ  **** دنشک شراب  ریز  اه  هنیجنگ  هچ 

دناسر یئاج  هب  شناسک  یب  سک  **** دنامب سک  یب  لفط  نآ  درم و  نز  وچ 

ياشگ روشک  فاق  ات  فاق  زا  دش  **** يارو گنهرف  ار ز  ناهج  کلم  هک 

تشذگ نز  نآ  يوس  نانکفا  راکش  **** تشد ياشامت  زا  سوقلیف  کلم 

رس هدروآ  یلفط  وا  نیلاب  هب  **** رذگهر نادب  هدرم  هدید  ینز 

دوخ تشگنا  رب  ردام  هب  **** دیزم یم  دوخ  تشگنا  يریش  یب  ز 
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دیزگ یم 

دنتخادرپ هدرم  نز  راک  هب  **** دنتخات نارکاچ  ات  دومرفب 

تفگش يزاب  زور  نآ  زا  دنام  ورف  **** تفرگرب ار  لفط  نآ  هر  كاخ  ز 

شتخاس دوخ  دهعیلو  دوخ  زا  سپ  **** شتخاونب درورپب و  دربب و 

تسب زاب  وا  لسن  دنک  اراد  هب  **** تسرپ رزآ  ناقهد  هنوگرگد 

سانش دزیا  درم  همان  زا  مه  **** سایق متفرگ  نوچ  اهخیرات  ز 

دوبن یتسرد  ار  نخس  هفازگ  **** دوبن یتسچ  راتفگ  ود  ره  نآ  رد 

رایرهش نآ  دمآ  سوقلیف  زا  هک  **** راید ره  �هتفگ  زا  دش  نآ  تسرد 

تشادن يرایتخا  نآ  رب  وگنخس  **** تشادن يرایع  نوچ  اهتفگ  رگد 

لاح هنیشیپ  ناهاش  خیرات  ز  **** لاس هنیرید  ریپ  نآ  دیوگ  نینچ 

سورعون هزیکاپ و  دوب  یتب  **** سوقلیف کلم  صاخ  مزب  رد  هک 

دنمک وسیگ  هب  شکنامک  وربا  هب  **** دنلب الاب  هب  نویامه  ندید  هب 

نمس ضراع  هشفنب ز  وسیگ  ز  **** نمچ رد  دنک  ادیپ  هک  يورس  وچ 

باوخ مین  یسگرن  نانک  همشرک  **** باتفآ زور  مین  رد  وچ  یلامج 

هاش يوکشم  هتشگ  وبگشم  وزو  **** هایس کشم  وچ  ناچیب  فلز  رس 

نابز رب  شدمان  وا  دای  زج  هک  **** نابرهم نانچ  هش  ور  هام  نآ  رب 

تفرگرب نیلخن  هش  يامرخ  ز  **** تفرگرب رد  هاش  یبش  شرهم  هب 

راوسهاش ؤلؤل  دش  رادیدپ  **** رادراب فدص  ناسین  ربا  زا  دش 

ینتسر گر  دمآرد  شبنج  هب  **** ینتسبآ رب  دمآرب  هم  هن  وچ 

هاگن رتخا  يوس  دنک  اناد  هک  **** هاش دومرفب  تدالو  تقو  هب 
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دهد شناج  مارآ  شبنج  نآ  زو  **** دهد شناشن  هتفهن  زار  ز 

زار دنتسج  زاب  کلف  رود  ز  **** زاس دنتفرگرب  ناگدنسانش 

دنتخارفارب مجنا  يوزارت  **** دنتخاس نمجنا  رهپس  ریس  هب 

روک تشگ  نانمشد  �هدید  وزک  **** روز دنوادخ  علاط  دوب  دسا 

لمع يوس  ملع  زا  هدنیارگ  **** لمح زا  باتفآ  هتفای  فرش 

هتخاس اج  روث  رد  هرهز  هم و  **** هتخات نورب  ازوج  هب  دراطع 

يرگیزاب هب  وزارت  رد  لحز  **** يرتشم ار  سوق  هتسارآ  رب 

يامن تمدخ  هتشگ  نارگتمدخ  وچ  **** ياج مارهب  هدرک  ار  هناخ  مشش 

وزا رود  دب  مشچ  یهز  میوگ  هچ  **** وزا رون  نآ  دماک  یعلاط  نینچ 

داز وچ 
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نینچ یلاهن  زا  غاب  تخورفارب  **** نینچ یلاف  هب  یمارگ  نآ 

دیلک دهاوخ  داد  ودب  ایند  هک  **** دیدپ دمآ  رتخا  تفه  ماکحا  رد 

ساپس ورسخ  درک  ات  داد  ربخ  **** سانشرتخا درم  یخرف  نآ  زا 

تخت هب  دشرب  داشگب و  جنگ  رد  **** تخب زوریپ  دنزرف  رهم  زا  هش 

جنگ رایسب  داد  ناگدنهاوخ  هب  **** جنر هودنا  زا  دیئارگ  يداش  هب 

يوج فرط  رب  تخیر  یم  گشم  یم و  **** يوبگشم یم  نآ  يزوریپ  هب 

ورذت نامارخ  نوچ  دش  هدنمارخ  **** ورس خاش  نآ  هدرورپ  زان  دش  وچ 

ياپ دروآ  بکرم  رد  هراوهگ  ز  **** يارگ نادیم  دهم  ربنچ  زا  دش 

ریرح هگ  فدهرب  شذغاک  یهگ  **** ریت هبوچ  هیاد و  زا  تساوخ  نامک 

درک ریش  اب  گنج  ینکفا  ریش  ز  **** درک ریشمش  راک  رت  هتسر  دش  وچ 

تفرگ يرایرهش  یهاش و  یپ  **** تفرگ يراوس  طاشن  سپ  نآ  زو 

وطسرا ردپ  میکح  سجاموقن  زا  ردنکسا  نتخومآ  شناد  شخب 13 - 

تشهب دمآ  مدای  رب  هک  هد  نم  هب  **** تشرس ناحیر  حار  نآ  یقاس  ایب 

موش یتشهب  مدرگ  هقرغ  رگو  **** موش یتشک  دابآ  یم  نآ  رگم ز 

یسب دشابن  شصرح  رازاب  هک  **** یسک دراد  هک  اراگزور  اشوخ 

دوب يراک  درم  را  يراک  دنک  **** دوب يراسی  شدنسب  ردق  هب 

یگراب کت  دراد  هزادنا  هب  **** یگراوخشوخ هب  دراذگ  یم  ناهج 

لاح هب  درآرد  یتخس  هک  یفرص  هن  **** لام درآرب ز  نافوط  هک  یلذب  هن 

تسا مزیه  رپ  هناخ  ینکشب  رد  وچ  **** تسمزال یگتسب  زا  یتخس  همه 

نایز دشابن  ار  سک  دوس و  ار  وت  **** نایلاس نتسیز  نازک  يز  نانچ 
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درک دای  نینچ  ار  ناگدنرازگ  **** درون ناقهد  جرد  هدنرازگ 

سورع نوچ  ناهج  کلم  تسارآرب  **** سوقلیف کلم  نانوی  هاش  نوچ  هک 

دنمجرا رهوگ  دوب  خرف  هک  **** دنلب رس  دش  دنزرف  هنازرف  هب 

تفای دنزرف  هتسیاش  هک  نمیا  دش  **** تفای دنمدرخ  ار  دوخ  دنزرف  وچ 

رت هتسیاش  هتسیاش  دنزرف  ز  **** رت هتسیاب  چیه  ردپ  درادن 

نتخورفا زا  گنس  دوش  رهوگ  هک  **** نتخومآ رد  شناد  هب  شدناشن 

دوب دنزرف  شاناد  يوطسرا  **** دوب دنمدرخ  وکنآ  سجاموقن 

درمش ناوتن  هچنآ  شتخومایب  **** درب جنر  ورب  يراگزومآ  هب 

يورین هک  **** زغن ياهرنه  یهاش  ياهبدا 
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زغم رون  دشاب و  لد 

سانش ینعم  هشیدنا  ددرگ  وزو  **** سایق رد  دوب  وک  یشناد  ره  ز 

ار كالفا  دیارآ  هک  مجنا  وچ  **** ار كاپ  رهوگ  نآ  تسارآرب 

دوب هدرورپ  لفط  نانچ  مک  یسک  **** دوب هدرپ  رد  هچ  ره  زا  شداد  ربخ 

شوگ هب  يدادن  هر  ار  ملع  زج  هب  **** شوهزیت هدازهش  هلاس  همه 

یتفایرد کیراب  ياه  نخس  **** یتفاتشب وچ  ینیب  کیراب  هب 

دوب هداد  ود  هب  لد  يرگتمدخ  هب  **** دوب هدازهش  سرد  مه  هک  وطسرا 

یتخومآ يورد  نانک  شرازگ  **** یتخودنا هیام  ردپ  زا  چنآ  ره 

ياپ جنگ  رب  دید  ار  هداز  کلم  **** يارو گنهرف  هب  اناد  داتسا  وچ 

جنگ ساپ  ار  درم  دنک  لد  شوخ  هک  **** جنر درب  رتشیب  وا  میلعت  هب 

شیوخ دنزرف  ناونع  تسب  ورد  **** شیپ دناوخ  وا  لابقا  روشنم  وچ 

دوب هدنریگ  رهم  نخس  نیگن  **** دوب هدنریذپ  علاط  هک  يزور  هب 

ار دنگوس  دوزفا  رد  نامیپ  هب  **** ار دنزرف  درپسب  هدازهش  هب 

دنمس یناهج  نادیم  هب  بتکم  ز  **** دنلب خرچ  هب  يرارب  رس  نوچ  هک 

يروآ نیگن  رهم  ریز  ناهج  **** يروآ نیمز  رب  نانمشد  رس 

جارخ روشک  تفه  زا  تدنتسرف  **** جات ریز  ار  تخت  ینک  نویامه 

ینک یئاشداپ  ناهج  رد  ناهج  **** ینک یئادخ  روشک  قافآ  رب 

ار میس  رز و  يزاسن  شتسرپ  **** ار میلعت  سرد و  نیا  يرآ  دای  هب 

نم دنویپ  قح  يروآ  ياج  هب  **** نم دنزرف  يرادن ز  رب  رظن 

جنگ غیت و  زا  هب  اناد  روتسد  هک  **** جنس لغش  يوش  وا  يروتسد  هب 
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تسا روخ  رد  یتلود  اب  دنمرنه  **** تسا روای  رنه  ار  وا  تلود  ار  وت 

مان دروآرب  یئادخ  تلود  هب  **** مامت يردق  تفای  اجک  ره  رنه 

تفرگ يدنلب  نادنلب  يار  ز  **** تفرگ يدنمجراک  یتلود  نامه 

ریزگان تدشاب  نابدرن  نیزا  **** ریرس یناسر  هم  رب  هک  یهاوخ  وچ 

تسب دهع  نآ  رب  يراگتفرذپ  هب  **** تسد داد  مهب  وا  اب  هداز  کلم 

تساوگ دزیا  نم  رب  دوب  وا  ریزو  **** تسار لغش  دنک  نم  رب  وچ  یهاش  هک 

نامیپ يأر و  زا  رس  مباتن 
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وا نامرف  هب  زج  رمک  مدنبن  **** وا

دومن يراوتسا  هاش  دهع  نآرب  **** دومن يرای  لابقاک  ماجنارس 

درب يوگ  ناشکندرگ  دهاوخب ز  **** درخ لفط  ناک  تسناد  داتسا  وچ 

دیدپ دش  ورد  بلاغ  بولغم و  هک  **** دیشک یلکش  فرح  یسدنه  نآ  زا 

رامشرب دوخ  مصخ  دوخ و  مان  هب  **** راک تقو  ار  فرح  نیک  داد  ودب 

تسوت ماجنارس  رد  رفظ  رامش  **** تسوت مان  هریاد  زا  بلاغ  رگا 

ساره رد  نتشیوخ  زا  رت  بلاغ  ز  **** سایق رد  یبلاغان  هکنآ  رگو ز 

ریذپلد وا  شیپ  يرواد  نآ  دش  **** ریپ ياناد  دتسب ز  فرح  نآ  هش 

یتشاد ربخ  دوخ  يزوریپ  ز  **** یتشاگنب فرح  ناک  تقو  ره  وچ 

شوج هب  یگید  هدروآ  شناد  ره  ز  **** شوه ياراب و  تسیز  یم  هنوگنیا  رب 

تشاد شیب  ناکریز  هشیدنا  مه  **** تشاد شیدنا  كریز  یتمه  وا  مه 

درک رای  ار  تخب  یهگآ  نیدب  **** درک راک  ناهگآ  راک  نامرف  هب 

وا داز  مه  دوب و  وا  سرد  مه  هک  **** وا داتسا  دنزرف  هشیپ  رنه 

نابرهم ودب  مه  نابزرم  لد  **** نابزرم رب  دوب  نابرهم  بجع 

نز يار  نآ  رب  يدوبن  وطسراک  **** نزباب رب  غرم  یکی  يدرکن 

ییروتسد تساوخ  وزا  راک  رهب  **** ییرود وا  ریبدت  یتسجن ز 

تشگ دنچ  یتدم  هریاد  نیرب  **** تشد هوک و  رب  زا  خرچ  راگرپ  وچ 

درپس ون  هشنهاش  هب  ار  ناهج  **** درب تخر  ناهج  زا  سوقلیف  کلم 

وا گنچ  زا  روآ  گنچ  هب  یئاهر  **** وا گنرین  رذگب ز  تسیچ  ناهج 

خیم راچ  رب  هتسب  ار  دنچ  ینت  **** خیبراچ ولهپ و  شش  تسا  یتخرد 
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تخس داب  دزو  نوچ  دتفوا  ریز  هب  **** تخرد نیز  ام  ياهقرو  کیاکی 

سفن کی  یکی  ره  دنک  اشامت  **** سک غاب  نیرد  ینیبن  یمیقم 

دسر یم  يرگید  دور  یم  یکی  **** دسر یم  يربون  یمد  ره  وا  رد 

درشف یهاوخ  هچ  یپ  یگماک  دوخ  هب  **** درپس یهاوخ  ماکان  ماک و  ناهج 

تسین هماکدوخ  درم  رب  هسیک  هک  **** تسین هماگنه  چیه  وسراچ  نیرد 

وا ماد  زا  یتسر  وا  ماو  هدب  **** وا ماو  زا  یتسه  ناهج  ماد  هب 

نتشیوخ قح  **** يرگنالاپ يدنبلعن و  یبش 
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يرخ زا  دنتساوخ 

شیپ هب  نالاپ  لعن و  ناشدنکفیب  **** شیر تشپ  هدیجنر و  ياپ  زا  رخ 

تشگ داش  نتشیوخ  زا  دوسآ و  رب  **** تشگ دازآ  رخ  يراد  ماو  زا  وچ 

كاخ درگ و  زا  هچ  نوریب  ماو و  هدب  **** گاندرگ هدش  یکاخ  هب  يا  زین  وت 

ردپ ياج  هب  ردنکسا  یهاشداپ  شخب 14 - 

هد میئانشور  یم  هدنشخر  ز  **** هد میئاهر  دوخ  زا  یقاس  ایب 

دهد یئایموم  ناگدرزآ  هب  **** دهد یئاهر  تنحم  وک ز  ییم 

تسکش یم  ار  دودنا  رز  تسرد  **** تسد هب  وزارت  دمآ  یجنس  نخس 

متشاد ربخ  رز  رد  میس  نازک  **** متشاذگب هکس  نآ  رد  فرصت 

دنک يریبد  وک  یسک  منادن  **** دنک يریگ  فرح  نم  تشگنا  رگ 

نم تشگنا  سک  ریگ  فرح  دشن  **** نم تشپ  دش  تسد  يوق  ات  یلو 

یسب مراد  هاوخدب  زین  نم  هک  **** یسک ردنا  یهاوخدب  هب  منیبن 

تسندیشوپ بیع  متسج و  رنه  **** تسندیشون رهز  همه  نم  هر 

تسرد رخآ  هبات  متشاد  مدق  **** تسخن مدومن  ار  دوخ  هک  هر  نادب 

ار مرزآ  بیسآ و  دباترب  هک  **** ار مرچ  نیا  مداد  نانچ  تغابد 

راک ماجنارس  مدرگن  هر  نیزک  **** راگدرورپ كاپ  زا  مهاوخ  نانچ 

ریزگ درادن  شرازگ  زا  شقن  هک  **** ریذپ شرازگ  شقن  يارازگ 

موم هب  دزرب  شقن  ناهج  کلم  هب  **** مور هاش  نوچ  هک  ددنب  شقن  نینچ 

تشگ هزات  ردپ  تخت  جات و  ودب  **** تشگ هزاوآ  رپ  شلدع  تیالو ز 

دوب هدیدنسپ  شیار  هچنآ  دومن  **** دوب هدید  ردپ  زک  اهمسر  نامه 
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تشاد ياپ  رب  هنیشیپ  ياهملع  **** تشاد ياجرب  هنیرید  دهع  نامه 

درشف یم  یپ  هنیشیپ  دهع  نارب  **** درپس یم  رز  جنگ  نامه  اراد  هب 

شومش يو  اب  لغش  نآ  رد  سک  دشن  **** سوقلیف کلم  ناربنامرف  ز 

رتزیت وا  غیت  یشک  نمشد  هب  **** رتزیگنا تسود  ردپ  زا  دوب  هک 

وا يوزارت  رد  سک  دیبرچن  **** وا يوزاب  روز  اب  هک  دش  نانچ 

ار ماغرض  شوگ  يدزرب  هرگ  **** ار مادنا  يدیچیپ  روز  رد  وچ 

یتخادنا يریت  ینتشگ  رهب  **** یتخاس نامک  هخرچ  هدابک ز 

رامش یتفرن  شنزوگ  روگ و  ز  **** راکش يدرک  يریش  هگ  ریجخن  هب 

رس **** يرتاناوت ناریلد  زا  دوبر 
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يرتاناد هب  دش  ناکریز 

بان کشم  زا  تخیگنا  لودج  یکی  **** باتفآ رب  دنار  ملق  شطخ  وچ 

هتخیر قرو  ار  شبح  داوس  **** هتخیگنا لودج  طخ  ناز  کلف 

شیوخ تسد  رد  دید  نوبز  ار  ناهج  **** شیپ دروآ  يریگناهج  باسح 

تسشن دیاش  تخت  رب  ود  ره  نیدب  **** تسدروز مه  دوب و  لد  شوه  شمه 

يروای کلف  شداد  راک  نآ  رد  **** يروآ مان  تسج  وک  يراک  ره  هب 

هتسارآ يزبسرس  ناحیر  هب  **** هتساخون ورس  نآ  زا  مور  همه 

يا هناسفا  روشک  ره  هب  هدیسر  **** يا هناخ  ره  هب  یشقن  هتسب  وزا 

داشگ یم  هرگ  مجنا  زار  زا  هگ  **** داهن یم  نمجنا  اب  زار  یهگ 

تفرگ ناناد  راک  یپ  تولخ  هب  **** تفرگ ناناوج  اب  یم  هوبنا  هب 

یمدآ �هشیدنا  رد  دیآ  هک  **** یمدرم زا  مدرم  اب  درک  نآ  هن 

ياپ داهنن  لدع  طخ  زا  نورب  **** يار درواین  سک  ندرزآ  هب 

جارخ يرهش  نامیقم  زا  تسجن  **** جاب درک  اهر  ناناگرازاب  هب 

تفرگرد مرد  مه  ناگیام  یب  هب  **** تفرگرب ملق  ناقهد  ناوید  ز 

دناشن یم  لگ  دنک و  یم  راخ  همه  **** دناشف یم  رز  درک و  یمه  ترامع 

دیشک شغاب  يوب  سبح  رصم و  هب  **** دیشک شغاد  مان  تیحان  ره  هب 

شخب جات  یکی  دش  نز  غیت  یکی  **** شخرد نشور  وچ  شتسد  ود  هداشگ 

رز ياج  یکی  نهآ  ياج  یکی  **** رس ود  دراد  هک  هب  نآ  دوخ  وزارت 

تسرز نوچ  رز  هب  نهآ  وچ  نهآ  هب  **** تسروخرد ار  لابقا  راک  نآ  ره 

مور زرم  اشوخ  ياک  ناتساد  يدز  **** موب زرم و  ره  هک  دش  رگداد  نانچ 
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دوب هاش  مرحم  دب  کین و  ره  هب  **** دوب هاگرد  روتسد  هک  وطسرا 

ریگ قافآ  دش  يراگزور  مک  هب  **** ریزو اناد  ریبدت  هب  ردنکس 

نانچ يرارق  دریگن  نوچ  ناهج  **** نانچ يرایرهش  نینچ  يریزو 

هوکش دریذپ  ناریزو  يار  ز  **** هوکن یتیگ  ناهاش  راک  همه 

ناورسخ همه  زا  يوگ  دندرب  هک  **** ناوریشون دومحم و  هاش و  کلم 

دندش ناریگ  رود  �هلمج  زا  هک  **** دندش ناریزو  دنپ  ياریذپ 

ناهج زا  ریزو  يارب  **** درخ درک  ار  هاوخدب  هک  ام  هش 
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درب يوگ 

تسرد دنام  هک  دیاب  هاش  نت  **** تسس ياپ  دوش  هگ  ار  وت  ارم و 

زغم هدیروش  کلم  رس  ددرگ  هک  **** زغل ياپ  دسر  ار  هش  هک  ادابم 

ییزاس مد  هنتفاب  وید  دنک  **** ییزاب دب  مشچ  دنک  دشاب  وچ 

ریزگ ار  ناهج  دشابن  رواد  ز  **** ریگداد هش  تسهاوخداد و  ناهج 

داب رود  دب  مشچ  يرواد  نیزو  **** داب رون  ناهج  بحاص  هب  ار  ناهج 

ردنکسا شیپ  نایگنز  زا  نایرصم  ملظت  شخب 15 - 

يازگناج یمغ  مراد  هک  هد  نم  هب  **** يازفناج تبرش  نآ  یقاس  ایب 

طاسب مدرون  رد  ار  دنچ  یمغ  **** طاشن مرآ  تبرش  نادب  نوچ  رگم 

نابساپ گس  دمآرد  نتفخ  هب  **** نابز دزرب  گرگ  مد  زا  حبص  وچ 

لاود هریبت  رب  دزب  نز  لهد  **** لاب تفوک  ورف  هدونغ  سورخ 

متسارآ رطاخ  یشک  رهوج  هب  **** متساخرب هدوسآ  باوخ  زا  نم 

دنک یناج  دیما  رادنپ  هب  **** دنک یناک  هک  رهوگ  راکبلط 

گنس هراخ  لد  اب  دنک  هزیتس  **** گنچ هب  درآ  هک  یلعل  بانوخ  هب 

شوگ درکناوت  رد  زا  رپ  ناسآ  هک  **** شوین ناسآ  درم  يا  يرادنپ  هچ 

خاش چیه  رب  ریجنا  کی  يدوبن  **** خارف يدوب  غرم  روخ  ریجنا  رگ 

دنبشقن اب  درک  نینچ  شرازگ  **** دنرپ نیا  رکیپ  هدنرازگ 

رهچ تخورفارب  ار  ناهج  لامج  **** رهپس غارچ  نادادماب  نوچ  هک 

تسشن رز  یسرک  رب  هناسورع  **** تسد دیشروخ  دروآرب  هولج  هب 

شیوخ ناویا  رد  یمزب  تسارآ  رب  **** شیپ ناهاش  نییآ  هب  ردنکس 
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ياپ هب  شتخت  درگ  رمک  رب  رمک  **** يابرلد هرهچ  لگ  نامالغ 

یم داب  رب  تخیر  یم  جنگ  یهگ  **** یک دای  رب  دروخ  یم  هداب  یهگ 

رود هار  زا  دمآ  داد  زاوآ  هک  **** رون همشچ  یکی  نوچ  نینچ  هتسشن 

هاوخداد �هدیدمتس  یتشم  هک  **** هاش دزن  ربخ  بحاص  درب  ربخ 

موب زرم و  دش  گنت  نایرصم  رب  هک  **** مور هاش  رب  دننانز  ملظت 

گنت هاگرذگ  نابایب  رد  دش  هک  **** گنز ناهایس  نادنچ  دندیسر 

تشد هوک و  نآ  رد  دنآ  رد  ادوس  هک  **** تشبن رد  نانچ  ار  ناهج  داوس 

هایگ نابایب  ردناک  شیب  نآ  زا  **** هایس نارطق  وچ  یناینابایب 

كدوک ریپ  همه  هسوک  وچ 
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تشز دنتسه  هچ  را  دنور  یبوخ  هب  **** تشرس

ناشمرزآ رهم و  سکچیه  رب  هن  **** ناشمرش دنک  ادیپ  هک  یئور  هن 

ياپ رصم  يرواد  نیا  رد  درادن  **** يازگ مدرم  راوخ و  یمدآ  همه 

راید نآ  تفر  جارات  هب  ین  رگو  **** رایرهش يریگرای  هب  دیآ  رگ 

موم وچ  شتآ  هوک  نآ  زا  دنزادگ  **** مور هن  دنام  هجنرفا  هن  رصم و  هن 

میا هدنب  ام  تسار  هش  مکح  رگد  **** میا هدنکارپ  لد  نینچ  یعمج  ز 

هاپس یگنز  درواک  تسناد  وچ  **** هانپ نید  رواد  رگداد  هش 

سازه یب  دوب  اناد  هک  دیابن  **** سایق یب  رگشل  زا  دش  ناساره 

دنارب وا  اب  هصق  یسب  رد  نیزو  **** دناوخب ار  لد  رادیب  يوطسرا 

يامنهر دش  هاش  يزوریپ  هب  **** يار زوریپ  دنمدرخ  ریزو 

نکب یئاهدژا  نانچ  كاله  **** نکب یئامزآ  تخب  زیخرب و  هک 

هاگیاپ دنک  رت  يوق  ار  هش  هک  **** هاش تسد  زا  يراک  رگم  دیآرب 

وا مان  یگنادرم  هب  دیآرب  **** وا مار  تیحان  نآ  رصم و  دوش 

كاله نمشد  زوریپ و  تسود  دوش  **** كاخ هب  درآرد  ار  نانمشد  رگد 

نورب تیار  درب  هینودقم  ز  **** نومنهر يروتسد  هب  ردنکس 

غیم هب  دمآرب  شقرب  هدنزورف  **** غیت كرت و  زک  تخیگنا  رگشل  یکی 

يامنهر دش  رصم  يوس  شلیلد  **** يار دروآ  یگشخ  يوس  ایرد  ز 

يرتخا کین  هب  شدندش  هریذپ  **** يرگشل يرهش و  نایرصم  همه 

لیحر ارحص  يوس  شرگشل  دنک  **** لین دور  بل  زک  هش  دومرفب 

دندش نابایب  يوس  هب  هبسا  ود  **** دندش ناباتش  یگنز  شاخرپ  هب 
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تخس هدرک  رمک  یگنز  هاوخ  نیک  هب  **** تخر دندیشک  ارحص  هب  ناریلد 

هایس یگنز  مشچ  رب  تشگ  ناهج  **** هاپس دماک  تفای  ربخ  یگنز  وچ 

هتساخرب كاپ  اهمرزآ  دش  **** هتسارآ دش  ربارب  رگشل  ود 

خیب داتفارب  شبنج  ار ز  نیمز  **** خیم دالوپ  نادنمس  لعن  ز 

نیمز رب  نامسآ  داتفوا  دورف  **** نیمک زا  نورب  دماک  هرعن  سب  ز 

نارگ رس  ار  واگ  یهام و  هدش  **** نارگ شلاچ  گنس  نارگ  زرگ  ز 

زیرگ دمآرد  نابایب  شحو  هب  **** ریختسر نوچ  گناب  ندیروش  ز 

دش هدنزیرگ  **** ناشزاس هتخاس  دش  گنج  رب  وچ 
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ناشزاوآ زا  وید 

درگ دروآ  رب  مدرم  امرگ ز  هک  **** دربن ياج  دنتفرگ  ییاج  هب 

رت بات  رگج  خزود  یئاوه ز  **** رت بآ  یب  درگوگ  ینیمز ز 

اهرازاب زور  ار  هنتف  وا  رد  **** اهراغ هدمآ  روغ  هب  نینت  ز 

دنتخات یم  هشوگ  ره  هب  نالوغ  وچ  **** دنتخاس نطو  نالوغ  ياج  نآ  رد 

نیمک زا  هایس  ریش  تسج  نورب  **** نیمز واگ  درب  ورف  رهوگ  وچ 

ریش نادند  وچ  هراتس  دمآرب  **** ریلد نودرگ  واگ  دش  قافآرب 

داهن یئانشور  رویز  ناهج  **** داشگ یئاسرطع  دوخ  فان  زا  بش 

ساپ ياج  رب  تسب  رمک  یقاتی  **** سانش نمشد  راد  كزی  دش  نورب 

یگدنباتش زا  قلخ  دوسآرب  **** یگدنبات هب  دمآرد  هراتس 

راک یمور ز  یگنز و  هدنامورف  **** رابگنز مه  مور و  مه  ياج  کی  هب 

رابگنز رگشل  اب  ردنکسا  راکیپ  شخب 16 - 

تسشوخ یگنز  وچ  معبط  هک  هد  نم  هب  **** تسشو یمور  هک  یم  نآ  یقاس  ایب 

گنر ود  دشابن  یگنز  یمور و  وچ  **** گنلپ اباحم  یب  نیا  نم  اب  رگم 

رون دید  ناوت  متفه  خرچ  رب  هک  **** رود هار  نیا  دش  یهار  هدنبیرف 

دور یم  هد  وید و  یکی  دیآ  هک  **** دور یم  هرز  هتشرف  هر  نیرد 

يوج ددزدن  ات  وج  ود  دجنسن  **** يورهر وسراچ  نیا  رایعم  هب 

تسرد ددرگ  هک  نوچ  وزا  دنیابر  **** تسخن دیابر  هضارق  هضارق 

ریم ناوید  هب  دنتسرف  یم  نم  هب  **** ریپ ناقهد  دناتس ز  یم  وجب 

داب روذعم  هتکن  نیا  رب  منابز  **** داب رود  ناهرمه  نیا  تخر  نم  ز 
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يوجم ینابز  کی  رگن  یئورود  **** يوخ هناگیب  نایانشآ  نیا  زا 

زآ يوس  یکی  توهش  يوس  یکی  **** زاس هلیح  هب  ور  نوچ  خاروس  ود 

شوگ خاروس  هن  هدید  خاروس  هن  **** شوه ماگنه  هب  مدژک  وچ  نکیلو 

تفگ زاب  نینچ  ناقهد  خیرات  ز  **** تفهن ياهزار  رگ  شرازگ 

داهن شتآ  رب  یگنز  لعن  کلف  **** داهن شربارب  نیز  نیچ  هاش  نوچ  هک 

دناشف نوریب  هرهم  فک  هراتس ز  **** دناهج نوریب  رهم  نیمک  زا  رهپس 

نمجنا یسب  مجنا  وچ  هدیشک  **** نکش رکشل  ناریلد  زا  ناهج 

ياج رب  تسر  هبش  ار  فدص  **** رتش گنز  لیپ و  هنییآ  زا 
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رد

درخ تشگ  ناوختسا  واگ  مادنا  رد  **** درشف یم  نیمز  رب  یپ  هک  هیوپ  ز 

درک هزاوآرپ  ار  ناهج  تبون  ز  **** درک هزات  نایک  مسر  مور  هش 

موم رهم  رب  شقن  شیارآ  وچ  **** مور نییآ  هب  رگشل  تسارآ  رب 

نابز ره  زا  هگآ  يروآ  نابز  **** نابرهم سب  دوب  ینت  یمور  ز 

تسد خاتسگ  ریشمش  هب  ریت و  هب  **** تسرپ شناد  يوگنخس و  ریلد و 

مان شون  ایطوط  يرورپ  نخس  **** ماد هب  ار  نایطوط  شمد  هدیشک 

بیکش ار  ناگدنشوین  هدوبر  **** بیرف مدرم  ياه  نخس  نیریش  هب 

هام دیشروخ و  ماکحا  رد  بساحم  **** هاگ هاگ و  یب  هب  ردنکس  میدن 

يروآ مان  هب  شدناوخ  شیوخ  رب  **** يروآ مایپ  مکح  هب  ردنکس 

گنز رالاس  يوس  دوش  ناباتش  **** گنرد دران  چیه  ات  دومرفب 

هار ددرگ ز  زاب  دونشب  رگم  **** هاش ریشمش  میب  ودب  دناسر 

دنک ینوبز  شتآ  رد  نهآ  هک  **** دنک ینومنهر  نابز  یگنز  هب 

نخس نیا  دناسر  یگنز  هب  یمور  ز  **** نب ورس  نوچ  هرهچ  لگ  درمناوج 

تخب يورین  هب  تیار  درک  ناور  **** تخت ریشمش و  جات و  هدنراد  هک 

تسشتآ نوچ  هدنزوس  مشخ  هگ  **** تسشکندرگ زیت و  تلود و  ناوج 

روم ياپ  رب  روم  رس  دزودب  **** روگ مرچ  دشک  وهآ  هاش  رب  وچ 

ینک اراکشآ  رذع  یلانب و  **** ینک ارادم  وا  اب  هک  هب  نانچ 

بآ يایرد  هب  هگنآ  دنیشنن  هک  **** بات هب  دیآ  شتآ  نآ  هک  دیابن 

نتساوخ وزا  نیک  دشن  كرابم  **** نتسارآ دیاب  ناور  شرهم  هب 
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دوس حلص  زا  دید و  نایز  شگنج  ز  **** دومزآ گنج  حلص و  هگ  شناهج 

نهک رام  وچ  دوخ  رب  دیچیپب  **** نخس نآ  درک  شوگ  نوچ  گنز  هش 

شورخ نارغ  دعر  نوچ  دروآرب  **** شوج هب  دمآرب  یمرگ  شغامد ز 

ار شوه  شنت  زادنرب  دنشک و  **** ار شون  ایطوط  ات  دومرفب 

يابرهک �هرهم  ار  گرب  هک  وچ  **** ياج ناراسوید ز  نآ  شندوبر 

شرکیپ نینزان  دش  هقرغ  نوخ  هب  **** شرس نیرز  تشط  رد  دندیرب 

یبآ یبآ و  وچ  شدروخب  **** درک هچ  نیرز  تشط  نآ  دش  نوخرپ  وچ 
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دروخن

هاش کیدزن  هدید  رد  بآ  دندش  **** هار هب  وا  اب  دندوب  هک  یناسک 

رهم درس  یگنز  نآ  زا  دید  دب  هچ  **** رهچ بوخ  یمور  ناک  دندومن 

گندخ شتآ  بات  زک  تخوس  نانچ  **** گنر داشمش  ورس  نآ  رهب  زا  هش 

هتخیر هنگ  یب  نانچ  نوخ  ز  **** هتخیگنا لد  دش  نتخیر  نوخ  هب 

یگراوخنوخ هنوگنآ  زا  دندید  هک  **** یگرابکی گنر  نایمور  زا  دش 

دیماان نایمور  بل  هدنخ  ز  **** دیفس نادند  راک  نازا  ناهایس 

دوب نادنخ  هک  دریم  هظحل  نآ  هک  **** دوب نادند  هدیشوپ  هک  هب  نآ  بش 

زوس هشیدنا  مشخ  رس  زا  تشذگ  **** زور ود  کی  یگتسهآ  هب  ردنکس 

دومن ناتسد  غرم  بش  گنهآرب  **** دود هوک  زا  دزرب  نوچ  گنهابش 

رز ياهسرح  بش  ینوراه  هب  **** رمک زا  خرچ  يودنه  تخیوآرب 

هابت نمشد  داب و  روجات  هش  هک  **** هاش نوراه  تفگ  نانز  لجالج 

نتشاد هگن  تبون  هب  یقاتی  **** نتشاد هرب  دش  نورب  هیالط 

باتفآ هوک  جنک  زا  رس  دز  نورب  **** باتش نودرگ  درواک  زور  رگد 

رارق یب  سرج  گناب  دش ز  ناهج  **** رایرهش رد  زا  سوک  دیرغب 

ماک هب  ار  بش  دنکفارد  هشیبل  **** ماخ مرچ  شراخ  زا  نز  هریبت 

مخ هنیئور  ماخ  ندز  کبمخ  هب  **** مد واگ  مد  شروش  هب  دمآ  رد 

لیس دنار  یمه  هفک  هب  هفک  ز  **** لیم هب  ناجنس  دالوپ  يوزارت 

فان تشپ و  هکلف  زا  تفر  نورب  **** فاکش ناتفخ  تشخرس  نانس 

كرت عرد و  هدش  هراوق  هراوق  **** گرب دیب  جسای و  هروراق و  ز 
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غیم دنت  لد  رد  نوخ  بآ  هدش  **** غیت يارهز  هلمح  نیرهز 

يوس ود  ره  زا  دمآ  نورب  زرابم  **** يور دروآرد  رگشل  هب  رگشل  وچ 

دنتخیر هگ  دروانب  نوخ  یسب  **** دنتخیوآرد رگید  هب  کی  یسب 

گنلپ هدیشک  رب  یپ  روگ  رب  وچ  **** گنز مور  رگشل  رب  درب  قبس 

موب دروآرب  ناغفا  موب  ره  ز  **** مور هب  یگنز  دروآرد  یبارخ 

درک هچ  یگنز  شون  ایطوط  اب  هک  **** دروخ شیپ  نآ  زا  دیسرتب  یمور  هک 

نآ یماخ  رس  زا  دروخب  **** ماج هب  روالد  نوخ  دنکفارد 
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ماخ نوخ 

ییزات نانع  دماین  یمور  ز  **** ییزاب نانچنآ  دومن  یگنز  وچ 

ساره دمآ  یگنز  زا  یمور  رد  هک  **** سانش رگشل  رالاس  تسنادب 

زیرگ رب  رگم  دزاسن  شلاگس  **** زیتس رد  دوش  ناساره  رگشل  وچ 

شیوخ ناهنپ  زار  زا  شداد  ربخ  **** شیپ دناوخ  ار  دنمدرخ  ریزو 

ریس دنتشگ  هدروخان  ریشمش  ز  **** ریلد هاپس  نیا  دندش  لددب  هک 

راوس کی  زا  دزیخرب  هچ  اهنت  هب  **** رازراک نیا  ندرک  ناوت  رگشل  هب 

درم دنهاوخ  میب  زا  رگشل  همه  **** درگ شون  ایطوط  ندروخ  نوخ  ز 

راک چیه  ناگدنسرت  دباین ز  **** راکشآ سرت  نییآ  کی  ره  دنک 

يوشب يریلد  زا  تسد  بآ و  رایب  **** يوجگنج رگشل  نیا  دش  لد  دب  وچ 

دننک یتسم  هتفشآ  نالیپ  وچ  **** دننک یتسد  هریچ  نایگنز  نامه 

تسکش دیآرد  ار  نایگنز  نازک  **** تسد هب  ندیروآ  ناوت  ناتسد  هچ 

دهد يراگتسر  متشحو  نیزا  **** دهد يرای  هک  ییار  زادنارب 

سفن ینادراک  رس  زا  داشگ  **** سر دایرف  روتسد  هدیدناهج 

داب وت  نوبز  نمشد  رای و  رفظ  **** داب وت  نومنهر  درخ  اهاش  هک 

هاش ریگناهج  يا  داب  وت  هانپ  **** هانپ شنیرفآ  رواد  ناهج 

تشگ زوریپ  خرچ  زا  تداب  یهب  **** تشد هوک و  زا  يرآ  يور  هک  اج  ره  هب 

دننمیرها هک  انامه  مدرم  هن  **** دننز مدرم  نارام  هک  ناهایس 

گنهن نآ  تسیهام  نیاک  تسین  بجع  **** گنز گنج  زا  دشیدنا  یمور  رگا 

یسک دسرتن  نوچ  يروخ  مدرم  ز  **** یسب دشاب  سرت  یشک  مدرم  ز 
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نالقاع نالقاع  نامدنناوخن  **** نالدگس نیا  زا  میهاوخ  مرزآ  رگ 

درگ هرابکی  دنرآرب  یتیگ  ز  **** دربن زا  مینک  یلاخ  ياج  رگو 

ساپس يداهن  ناشیارب  یجنایم  **** ساره يدنتشاد  امز  رگ  یلب 

دنشک یجنایم  یهاوخ  تسار  رگو  **** دنشهیب سب  هک  دشاب  هک  یجنایم 

نتخاس يروخ  مدرم  ریوزت  هب  **** نتخادنارب دیاب  هراچ  یکی 

هاگراب نیا  رد  ندرک  راتفرگ  **** هار یگنز ز  دنچ  ینت  نتفرگ 

كاخ هب  ار  نایگنز  نتخادنارد  **** كانمشخ شماخ و  ار  وت  نتسشن 

دروخ رهب  زا  نداتسرف  خبطم  هب  **** درد هب  ندیرب  نت  زا  رس  ار  یکی 

زپب **** يوشب ار  نیا  نتفگ  نابز  یگنز  هب 
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يوجمان ورسخ  دروخ  ات 

تفج كاخ  دنک  ار  نآ  هتفج و  دهن  **** تفهن رد  یخبطم  ات  يامرفب 

هاش دزن  دروآ  ناوختسا  یهت ز  **** هایس يدنپسوگ  رس  دشوجب 

مامت یصرح  هب  دیاخب  دردب  **** ماخ مین  �هتخپان  مرچ  نآ  هش 

زیچ تسدروخن  سک  رتزغن  نیزک  **** زین دیرایب  شزغم  هک  دیوگب 

تسردنت مدراد  يروخ  یگنز  هک  **** تسخن رد  یمتسناد  چیه  رگا 

یمدروخ کمن  شوخ  یگنز  همه  **** یمدرورپن یمور  ناریسا 

رتب وز  يا  هراوخ  یمدآ  تسه  هک  **** ربخ دبای  هراوخ  یمدآ  نآ  وچ 

مرن درک  ناوت  نهآ  هب  نهآ  هک  **** مرگ نیک  نآ  دراذگب  سرت  نیدب 

میروآ نتسکش  ناتسد  هریچ  نآ  رب  **** میروآ تسد  هب  يزاس  هراچ  نیا  رگ 

تسکش دران  لهج  زج  لهج  رب  هک  **** تسر میناوت  ناگرگ  یگرگ ز  هب 

موب زرم و  نآ  رد  شلاچ  دنیامن  **** مور ناریلد  ات  هش  دومرفب 

دنروآ گنچ  هب  یگنز  دنچ  ینت  **** دنروآ گنز  هاگرذگ  رب  نیمک 

ریسا دنچ  ییگنز  نآ  زا  دنتفرگ  **** ریذپ نامرف  ناریلد  نآ  دندش 

ناش دندرپس  تبون  گنهرس  هب  **** ناش دندرب  هاش  هگتبون  هب 

هایس یئور  خرس و  نوخ  یئافق ز  **** هاش راد  یتبون  ناشدروآرد 

ریز هب  ار  نارگ  نزوگ  درآ  هک  **** ریش هدنرغ  وچ  یکانمشخ  زا  هش 

هوک هراپ  یکی  نوچ  رس  دنربب  **** هورگ ناز  ات  دومرفب  ار  یکی 

ریزگان دوب  ار  هش  هچنآ  زاسب  **** ریگب ار  نیک  دندرپس  خبطم  هب 

زاتکرت نآ  دیاب  یم  زاس  نوچ  هک  **** زار هتفر  یخبطم  اب  هنوگرگد 
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يار مسر و  نآ  رد  زجاع  هدنامورف  **** ياپ هب  ورسخ  شیپ  نایگنز  رگد 

دنروآ نایم  رد  شروخ  طاسب  **** دنروآ ناوخ  هک  ورسخ  دومرف  وچ 

دنپسوگ رس  ياهچفل  وا  رب  **** دنمشوه كریز  ناوخ  دروایب 

روگ مرچ  دردرب  وا  هک  يریش  وچ  **** روز هب  ار  شروخنآ  دیرد  مه  زا  هش 

رگد ناس  نیدب  مدیدن  يدروخ  هک  **** رس دنابنج  دروخ و  یگتسیایب 

تسشوخان مندروخ  رگد  یبابک  **** تسشکلد نینچ  ندروخب  یگنز  وچ 

بابک مباین  رت  کمن  شوخ  نازک  **** بارش رد  مروخ  یگنز  قاس  همه 

نآ زا  دروخ  یمه  روزم  **** دنب لیپ  هش  ناهایس  مغر  هب 
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دنفسوگ

ناشدرک اهر  ارحص  هب  نارام  وچ  **** ناشدرک اهدژا  هدنسرت  وچ 

گنت زور  نآ  زا  دنداد  زاب  ربخ  **** گنز هاش  رب  ناهایس  نآ  دندش 

لاوز ام  رب  هدرواک  تسا  یگنهن  **** لایخ مدرم  يوخ  اهدژا  نیا  هک 

ار ماداب  زغم  دروخ  یگنز  هک  **** ار ماخ  یگنز  دروخ  یم  نانچ 

دنفسوگ هجفل  ورس  نوچ  دروخ  **** دنبب درآ  هک  ار  نانجفل  رس 

سالپ دز  نورب  رس  ناینرپ  زا  هک  **** ساره دمآرد  ار  نایگنز  لد 

ناشزیت شتآ  تسشن  یمرگ  ز  **** ناشزیگنا شتآ  دیرمژپ  ورف 

لایخ زا  رهپس  غامد  دش  یهت  **** لاب دوشگب  غرم  رگد  زور  وچ 

سوک زاوآ  ندیرغ  هب  دمآ  رد  **** سورخ دزرب  گناب  هیس  لوغ  هب 

زیختسر رد  لیفارسا  روص  وچ  **** زیت گنهآ  زا  روپیش  ياهبغش 

مگ واگ  �هرهز  نامسآ  هدش ز  **** مد واگ  ندروآرب  هرعن  ز 

شوج هب  ار  ناهج  زغم  هدروآرد  **** شورخ زا  مرچ  هنیگرگ  ياهلهد 

زیت مخز  زا  هتفس  کلف  غامد  **** زیر مخز  کبنت  یگدیروش  ز 

ریفن یکرت  يان  زا  هدروآرب  **** ریگوراد نآ  رد  نازاتکرت  لد 

غارچ نوچ  هعرقم  نیشتآ  هدز  **** غامد رد  هعرقم  هزرل  نیمز 

ياخ دالوپ  ناریش  مادنا  رد  **** ياس دالوپ  ریت  نانز  وراور 

غیم کیرات  هراتس ز  بش  رد  هک  **** غیت يور  زا  فات  نانچ  كرالپ 

دنتسارآرب اهفص  هنوگرگد  **** دنتساخرب هراب  رگد  رگشل  ود 

دندمآ شوج  هب  شتآ  يایرد  ود  **** دندمآ شورخ  رد  وس  ود  زا  ربا  ود 
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گنر ود  زارگ  نوچ  هیس  دیپس و  **** گنز مور و  رگشل  هتخیمآرب 

لعل هدرک  نیمز  ناریلد  نوخ  هب  **** لعن دالوپ  نایاپ  داب  مس 

نتشیوخ زا  هدرب  ار  قلخ  یسب  **** نکش وزاب  ياهنامک  گنرت 

باتفآ �همشچ  زا  رت  ناشفرد  **** بات هنییآ  غیت  ندیشفرد 

دنمک رد  نامسآ  نامک  رد  نیمز  **** دنلب تیار  مور  رگشل  هدز 

سورع نوچ  هتسارآ  رب  یحانج  **** سوقلیف ردنکسا  ردنا  بلق  هب 

نوتسیب نوچ  هدروآرب  یحانج  **** نوگریق یگنز  هپس  شیپ  ز 

هوک ياهرمک  هویرگ  درگ  وچ  **** هورگ اج  کی  هب  نالیپ  هدنز  فص 

قیرغ نهآ  رد  مد  ات  موطرخ  ز  **** قیقع نوچ  اهمشچ  نانس  نوچ  هژم 

ورب **** جاع تخت  یکی  ره  رب  هنوگرگد 
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جات کشم  زا  رس  رب  ییگنز 

يدز شتآ  رب  دوخرا  شتآ  يدز  **** يدز شکرس  لیپ  رب  زاوآ  وچ 

نوگلین نیمز  نالیپ  ياپ  زا  دش  **** نورب شلاچ  هب  دماک  لیپ  سپ  ز 

دنب لیپ  دص  هدرک  يا  هشوگ  ره  هب  **** دنلب لیپ  درگ  ناور  هدایپ 

هتخادرپ رهم  زا  دش  اه  شنم  **** هتخاس دش  راکیپ  نییآ  وچ 

ماگ داشگب  گنز  هگ  رگشل  ز  **** مانب هجارز  یهایس  رگمتس 

تسکش یم  ناوختسا  ار  لیپ  وزک  **** تسد هب  یناوختسا  لیپ  وچ  دمآ  رد 

وا رد  یگرزب  رس  زا  یسامآرس  **** وا رد  یگرگ  نوسفا  يرام  هیس 

دیپس یتشگ  هدننیب  مشچ  وزک  **** دیول نوچ  هیس  خارف و  شناهد 

هتخیر ورب  نهاکس  اهمخ  هب  **** هتخیگنارب نهامخ  زا  یمخ 

سرپم دوخ  نآ  يدنمونت  ثیدح  **** سرت دالوپ  وچمه  يا  هنیس  ورب 

شرکیپ نآ  زا  يوم  کی  تشگ  یمن  ****؟ شرس رب  یمچرپ  يا  هدید  ملع 

نوخ ساط  ود  وچمه  ورب  هدید  ود  **** نوگنرس یکساط  دوب  اجنآ  رگ 

دود ریز  مشتآ  زا  رت  نازوس  هک  **** دوتس یگنز  هب  ار  نتشیوخ  یسب 

ياپ لیپ  مشک  نالیپ  تشپ  رب  هک  **** ياخ دالوپ  لیپ  منم  هجارز 

منک یپ  ار  لیپ  اپ  لیپ  کی  هب  **** منک یم  حدق  ياپ  لیپ  رد  وچ 

زیرزیر ار  هوک  منک  ههوک  هب  **** زیت غیت  مشکرب  هکرعم  رد  وچ 

ربا هدنرغ  وچ  مراب  لیس  وارب  **** ربزه رگ  ودیآ  شیپ  ریش  مرگ 

ار لیپ  دهن  هدایپ  نم  خر  **** ار لین  نم  شوج  دنکفب  سرف 

رگد یحالس  مراد  دالوپ  ز  **** رن ریش  وچ  هتسر  منت  زا  حالس 
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ارم نهآ  ساملا و  هب  تجاح  هچ  **** ارم نت  گر  نهآ  ساملا و  وچ 

یشتآ زا  هن  مساره  یباز  هن  **** یشک ندرگ  هب  مرآرب  ندرگ  وچ 

غیرد یب  ناندرگ  هدرگ  مروخ  **** غیت هب  ناناولهپ  يولهپ  مرد 

مروخ مدرم  هکلب  مشک  مدرم  هن  **** مرکیپ اهدژا  یشک  مدرم  هب 

تسین مرزآ  تسه و  یسب  هزیتس  **** تسین مرش  یسک  زا  ناهج  رد  ارم 

تسرد دیآرب  نالاپ  ریز  زا  رخ  **** تسس مرزآ  دراد  ار  هدنزیتس 

ساملا يریش  هیس  **** دوب نادنخ  هک  هگنآ  یگنز  نم  وچ 
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دوب نادند 

جنگ يادوس  دچیپ ز  هک  يرام  وچ  **** جنکش وربا  هب  دزرب  نیا و  تفگب 

تسخن ار  دوخ  دنکفا  شتآ  نآ  رب  **** تسچ اناوت و  يراوس  یمور  ز 

شوجب نوخ  شدیاک  يا  هناورپ  وچ  **** شوگ دیلام  زاب  یشک  شتآ  هب 

دوبر ار  شرس  نت  زا  تبرض  کی  هب  **** دوس گنج  یگنز  ورب  دمآرد 

گنس هب  شیاپ  دروآرد  مه  کلف  **** گنج هب  دمآرد  یهاوخ  هنیک  رگد 

دربن رد  نایمور  زا  دمآ  غیت  هب  **** درم داتفه  رادقم  هب  ات  نینچ 

زاس مزر  دوش  ینابز  نآ  اب  هک  **** زاین دماین  ار  سکچیه  رگد 

ار موم  نیشتآ  �هروک  زا  وچ  **** ار مور  رگشل  دش  ياج  زا  لد 

نورب سک  وا  دروانب  دماین  **** نوبز ار  هپس  ینابز  نآ  درک  وچ 

ياج درک  یهت  بکوم  راگرپ  ز  **** يارگ نودرگ  هاش  ناندرگ  رس 

چیپ داد  ار  هزین  یشک  یگنز  هب  **** چیسب یگنز  گنج  رب  تسارآ  رب 

رس هب  يدنه  دالوپ  هدروآ  رد  **** رمک نیگآ  رهوگ  نایم  رب  هدز 

هرگ هب  هرگ  یگنز  لوغرم  وچ  **** هرز نوگ  نامسآ  یکی  رب  نت  هب 

شود فرط  زا  هتشهورف  لیامح  **** شوجبآ رهز  غیت  یکی  ینامی 

نایچاچ هشوگ  نامک  نوچ  مخ  هب  **** نایچاغمط يوربا  وچ  يدنمک 

روز لیپ  نت  نآ  نیزب  دمآرد  **** روب تشپ  رب  هدنکفارب  یفیحل 

دربتسد ار  تسد  يوق  نآ  دومن  **** درپس تلود  هب  رواکت  نانع 

؟ باتفآ نیمز  رب  دهج  هنوگچ  **** باقع دیآرد  نوچ  يرد  کبک  هب 

نمرها نآ  هب  دمآرد  يدنت  هب  **** نتلیپ ورسخ  رتزیت  نآ  زا 
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ریگ مارآ  دمآ  ناوج  باقع  **** ریپ غاز  يا  هک  يو  رب  گناب  دزب 

هایس تیور  وچ  ملاع  وت  رب  منک  **** هار ار ز  نانع  یباتن  رب  رگا 

زیرگ یهاوخ  درک  هگبرح  نیرد  **** زیت غیت  زا  هک  ینازا  يور  هیس 

منک تیوم  دعج  زا  رت  لسلسم  **** منک تیور  خرس  نوخ  هب  ات  ورم 

گنز داتفا  نم  زک  ما  هنیئآ  نم  **** گنر هنییآ  غیت  رب  گنز  دتف 

درز يور  زا  یخرس  نم  غیت  درب  **** درد مشچ  زا  يور  درب  هدیپس 

هک یفال  هچ 
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مرب مدرم  وید  زا  هک  روخ  ارم  **** مروخ مدرم  وید  نم 

تخب يوزاب  هب  نم  تمزومایب  **** تخس ریشمش  راگیپ  وت  ینادن 

ياپ ریز  مرپسب  ترس  هنرگ  و  **** ياج رادهگن  ییاج  ییآ ز  رگ 

مشک یگنز  حبص  هنشد  نوچ  هک  **** مشه يزات  رالاس  مور  نآ  نم 

لین مخ  رد  هماج  نایلیپ  دنز  **** لیپ هدنز  رس  رب  منز  يدنه  وچ 

گنز رالاس  شوگ  دور  هگنز  هب  **** گنس شوگ  رد  هقلح  منک  نهآ  وچ ز 

داشگرب نانع  زاب و  دروآرب  **** داتسیا باکر  رد  نخس  نیا  تفگ  وچ 

تسد هب  رکیپ  ریش  �هزرگ  یکی  **** تسم ریش  نوچ  درب  يا  هلمح  ورب 

ار زربلا  هزرل  بت  داتفارب  **** ار زرگ  شرس  رب  دز  هک  یتخس  ز 

تخرد یسونبآ  نآ  زا  ناج  دتس  **** تخل دالوپ  زرگ  نآ  مخز  کی  هب 

تسکش مهرد  درخ  هب  ات  اپ  ز  **** تسد ياپ و  هنیس و  ندرگ و  ورس 

دیدپ دمآ  رگید  تنحم  یکی  **** دیرب تحار  هجارز ز  راک  وچ 

دنب لخن  �هدید  وزا  ناساره  **** دنلب لخن  رادرک  هب  یهایس 

اهر شتآ  وچ  یمخز  درک  وا  رب  **** اهدژا دنت  وچ  دمآرد  ورسخ  هب 

هایس ربا  وچ  یگنز  دیرغب  **** هاش عرد  رب  غیت  رگراک  دشن 

دیشکرب نایم  زا  هایس  گنهن  **** دیدب ار  هیس  نآ  مور  ياراد  وچ 

نهک نزوگ  رب  ناوج  ریش  هک  **** نب لخن  نآ  رب  دز  یتبرض  نانچ 

داتف امرخ  لخن  زا  هک  یگنز  وچ  **** داتف الاب  لخن  یگنز  رس 

فازگ یتشم  هب  هداشگرب  نابز  **** فاصم يوس  تفر  ییگنز  رگد 

گنهن اهدژا و  رگم  درابن  **** گنز هوک  زا  دمآ  هایس  يربا  هک 
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منم وزارت  مه  ار  هوک  نارگ  **** منم وزاب  درگ  �هلوک  هیس 

ار لین  �همشچ  مشکرد  مد  هب  **** ار لیپ  ندرگ  منکرب  نت  ز 

مزر نهاکس  رد  اهماج  یسب  **** مزگ نهآ  هب  شناج  هک  سک  نآ  رب 

يوب هفان  دنک  ار  دوخ  فان  نوخ  ز  **** يوگ هفای  ناک  دید  نوچ  يوج  ناهج 

شنتخادنارس نتفگ  هفای  نآ  رد  **** شتخارفا ندرگ  رب  غیت  رس 

رت نگمهس  نآ  زا 
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يورسخ شلاچ  رب  دنار  نانع  **** يوق یهایس 

درگ هب  دمآرد  شدرگ  یگنز ز  هک  **** دروخ راگنز  غیت  ورب  دز  نانچ 

داهن مه  رب  هدید  رگد  یمخز  هب  **** داهن مهدا  رب  نیز  رگد  یهایس 

گنج يانمت  ار  یسک  دماین  **** گنز نارادمان  زا  بش  ات  رگد 

تشگزاب هگمارآ  هب  هگنابش  **** تشگ زاسمد  حتف  اب  رادناهج 

بآ لین  مخ  زا  تفرگ  يدوبک  **** باتفآ توسک  نوگرانلگ  وچ 

شفنب ناینرپ  رب  دودنا  رز  **** شفرد رکیپ  رام  نیا  نابهگن 

سانش مجنا  درم  زا  رت  نابهگن  **** ساپ نییآ  هب  رگشل  نابیقر 

دنتشاد یم  تسا  یمسر  هک  یقاتی  **** دنتشاذگن هدید  زا  يرادکزی 

يرفولین قاط  رب  خرس  لگ  **** يرتخا کین  هب  دمآ  هک  هگرحس 

هاپس نمشد  برح  رب  تسارآرب  **** هاگباوخ زا  دمآ  نورب  ردنکس 

ار بآ  نآ  شتآ  نوچ  تخیگنارب  **** ار باتنانع  شخر  درک  ناور 

درپس ار  يولهپ  يولهپ  رهب  **** درشف ار  دوخ  ياپ  نوردنا  بلق  هب 

راوتسا خیب  هوک  نوچ  درب  ورف  **** راصح نهآ  زا  تسب  ار  تسار  پچ و 

شکریشمش هتشگ  يا  هشوگ  ره  هب  **** شبح لیخ  گنز و  رگشل  نامه 

راسوید یگنز  نوردنا  بلق  هب  **** راسیرب يربرب  نیمیرب  شبح 

گنز دنابنجب  یگنز  راد  سرج  **** گنج سوک  دز  هاش  نز  تبون  وچ 

هام هب  دشرب  غیت  فت  یهام  ز  **** هایس ربا  ندیرغ  هب  دمآ  رد 

وید زغم  دش  هناوید  لوه  نازک  **** ویرغ رگشل  ود  ره  زا  دمآ  نانچ 

درز تشگ  اهمادنا  ینوخ  یب  ز  **** درگ تسبورف  اهولگ  رب  هرگ 
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زیرگ هار  تسج  یمه  یجنایم  **** زیت ریشمش  گنس و  نارگ  زرگ  ز 

ساره دمآ  رد  نادرگ  نودرگ  هب  **** ساط هنیئور  قر  شروش  سب  ز 

هتخادنا رس  زا  هوک  زغم  نیمز  **** هتخادرپ زغم  �هرهم  رخ  ز 

شوج داتفارد  نیئور  ياهزد  هب  **** شورخ ردنت  سوک  زد  نیئور  ز 

روص لیفارس و  دماک  دوب  نامگ  **** رود گنهآ  رب  هدیمد  يان  ز 

غیم هب  يرابغ  دش  رب  راغ  ره  ز  **** غیت زرگ و  نیمز  رب  نتفوک  سب  ز 

گنس هراخ  لد  رد  نوخ  هتسب  هرگ  **** گندخ نارپ  دالوپ  راقنم  ز 

هب وربا  جک  نامک 
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ریش هدروآرب  نشوج  ناتسپ  ز  **** ریت ناگژم 

چیه تشگ  یمن  ندرگ  درگ  زج  هب  **** چیپ چیپ  �هداد  هرگ  دنمک 

زیت غیت  يودنه  نانز  قلعم  **** زیخ مرگ  رگیزاب  يودنه  وچ 

نانع ریز  بسا  هدمآ  صقر  هب  **** نانس ياهبرض  ینوزوم  ز 

شیر يور  ار  گنس  نهآ و  هدش  **** شین روبنز  ریت  �هروبنز  هب 

ناگدیجنر هآ  زا  هتسب  اوه  **** ناگدیجنا نوخ  زا  هتسخ  نیمز 

دروجال زا  دشابنا  هک  یهوک  وچ  **** دربن زا  هاش  بلق  هتسارآرب 

شورخ یگنز  گنز  نوچ  هدروآرب  **** شوک تخس  یگنز  نزغیت  نامه 

فشک تشپ  وچ  هدرک  زاب  نهد  **** فک هدروآ  بل  رب  لد و  هدیفک 

راوس نوریب  تفر  هپس  ود  ره  ز  **** راوتسا بلق  تشگ  وس  ود  ره  زا  وچ 

یگناوید مه ز  یکریز  زا  مه  **** یگنادرم رایسب  دندومن 

كانلوه نآ  دوب و  نینزان  نیا  هک  **** كاله یمور  یگنز ز  دروآرب 

دربن دیاین  نانینزان  زا  هک  **** درک هشیدنا  رگشل  نینزان  زا  هش 

منک يریلد  ناکانسرت  نیرد  **** منک يریش  هک  هب  نآ  تفگ  لد  هب 

نتخاس ار  مزر  نیا  دیاب  دوخ  هب  **** نتخات نیا  رد  دش  نوبز  رگشل  وچ 

باتش بش  يزیرنوخ  هب  درآ  هک  **** باتفآ نوچ  هراب  رگد  دش  نورب 

تشکب گس  نوچ  مخز  کی  مخز  کی  هب  **** تشرد هاپس  ناز  ار  دنچ  ینت 

وا دالوپ  ولهپ ز  درک  یهت  **** وا داینب  دید  نانچ  ناک  یسک 

دنار گنز  رگشل  يوس  رواکت  **** دنام گنج  یب  وچ  یمور  رادهپس 

گنهن ایرد  دماک ز  تسنادب  **** گنز رالاس  دوب  وا  هک  رگنلپ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1188 

http://www.ghaemiyeh.com


ماد هب  دیآ  رد  نوچ  درب  ناج  اجک  **** ماخ دیص  نیاک  تفگ  دوخ  نارای  هب 

درک بیکرت  غیت  زا  رب  نشوج  هب  **** درک بیترت  راو  کلم  یحیلس 

ندب ات  نیتساز  رز  هب  بکوکم  **** ندگرک زا  یناتفخ  دیشوپ  هب 

ماخ میس  نوچ  قرف  رب  زا  داهن  **** ماف هنییآ  دالوپ  دوخ  یکی 

روم ياپ  نوچ  هتفر  ورد  كرالپ  **** روگ مشچ  نوچ  غیت  یکی  ناشفرد 

ریلد ناریش  يوس  ندش  دیاشن  **** ریش دنت  رب  دمآ  تخیهآرب و 

وشم دمآ  تدروامه  **** يامزآ دیص  ریش  ياک  دیرغب 
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ياج زاب 

مینک ناریش  گنج  هگمزر  نیرد  **** مینک ناریلد  دربن  ات  ورم 

تسارک يدنمزوریف  راک  نیرد  **** تسارک يدنلب  ام  زک  مینیب  هب 

رایرهش لد  رد  نوخ  دیشوجب  **** راکماخ یگنز  ندیشوج  ز 

دروآ شوج  هب  نوخ  ار  هدنزیتس  **** دروآ شورخ  رد  نیک  هاوخدب  وچ 

فازگ نادرم  شیپ  هدهیب  نارم  **** فالم نیدنچ  تفگ  ودب  ردنکس 

نتشیوخ �هیاس  زا  وش  ناساره  **** نزم نیدنچ  فال  یگنادرم  ز 

نانکفا ریلد  اب  نکم  يریلد  **** نانکفاریش يریش ز  هچ  را  سرتب 

درشف یهاوخ  هچ  یپ  وا  شاخرپ  هب  **** درب ياج  زا  یناوتن  هک  ار  ینت 

شوختسد ینکفا  ریش  هب  يراد  هک  **** شک تسد  یهگنآ  ریش  يولهپ  هب 

ینک يزاب  یشاب و  کشجنگ  هک  **** ینک يزاتکرت  دوخ  جارات  هب 

تسشک یتخس  هک  ام  زک  مینیبب  **** تسشوخ نادیم  میدرگب  ات  ایب 

ینز هتفرگ  رگ  يوش  هتفرگ  **** ینکفا فیرح  رد  نزم  هتفرگ 

هایس دود  وچ  دمآرد  شلاچ  هب  **** هاش راتفگ  یگدنز ز  تفشآ  رب 

ار غیم  دسر  یک  یشتآ  قرب  ز  **** ار غیت  هش  كرت  رب  تشهورف 

يوم دروآرب  رس  شنت  زا  غیت  وچ  **** يور تشز  نآ  زا  هاش  دش  هتفشآرب 

شنشوج رب  مخز  رگراک  دشن  **** شنت رب  دز  غیت  یکی  يدنت  هب 

دنتخادنین يراک  مخز  یکی  **** دنتخاس رگیدکی  رب  هلمج  یسب 

رگراک نایم  رد  سک  مخز  دشن  **** رسب دمآرد  بش  ات  هنوگنیدب 

هوک يوس  دش  دیشروخ  تفگ  ودب  **** هوتس ورسخ  گنج  زا  دش  یگنز  وچ 
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تسیندرک افو  ادرف  داعیم  هب  **** تسیندرک اهر  نوخیبش  دمآ  بش 

دود هدندرگ  شتآ ز  دیآ  نورب  **** دوس هنحش  دوش  نوچ  بش  راک  هیس 

رام خاروس  هب  يزیرگ  ردنا  هک  **** رازراک نیا  رد  يراک  وت  اب  منک 

هاگپ منیب  حبص  نوچ  زین  ار  وت  **** هاپس دنار  حبص  نوچ  هک  یطرش  هب 

تشگ زاسمد  هاش  ناتساد  نیرب  **** تشگزاب هگبرح  زا  نیا و  تفگب 

دندمآ هاگباوخ  يوس  نادیم  ز  **** دندمآ هاوخ  رذع  بش  تلهم ز  هب 

بآ يایرد  شتآ ز  تخیگنارب  **** باتفآ �همشچ  رگد  زور  وچ 

جاع زا  یجنرطش  وچ  **** سوک دندیشکرب  مه  هب  رگشل  ود 
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سونبآ زا  و 

گنر ود  ینعی  زاب  �هنیس  هدش  **** گنز ناغاز  یمور و  ناورذت 

غاز مشچ  نوچ  غاز و  نوچ  شیب  مک و  **** غارچ نوچ  نایمور  بش  وچ  ناهایس 

نوخ يایرد  هدید  زا  تخیر  ورف  **** نوگ راگنز  ربا  یکی  دمآرب 

قرغ هتشگ  یکی  هدنام  هنشت  یکی  **** قرف هب  ات  دش  ياپ  زک  لیس  نآ  رد 

درک راک  دب  مشچ  رب  هاوخدب  هب  **** درک راکیپ  گنهآ  ورسخ  ناهج 

ار درگ  ناور  بآ  تخیگنارب ز  **** ار دروان  رازاب  تسارآرب 

ریت غیت و  زا  دش  غراف  دیشوپب و  **** ریرح همشچ  روگ  زا  يدنکا  ژک 

راو همشچ  یکی  دمان  مشچ  رد  هک  **** راد همشچ  �هدنشخر  عرد  یکی 

شرورپ هتفای  رگج  بآ  هب  **** شرا یس  �هزین  یکی  شک  نانس 

باتفآ �همشچ  زا  رترهوگ  هب  **** بآ وچ  يدنه  غیت  یکی  لیامح 

شرهوگ زا  دمآ  کشر  هب  رهوگ  هک  **** شرس رب  نیچ  دالوپ  یهالک ز 

رام رهز  نوچ  خلت  ندز  تقو  هب  **** رادرهز یخچان  هتخیوآرب 

شوخ راتفر  هب  نویامه  ندید  هب  **** شف هوک  �هراب  رب  زا  تسشن 

هار دیآ ز  یک  نمشد  هک  هریذپ  **** هاگداعیم هب  بکرم  درک  ناور 

دوب هدرب  ورف  رگنل  هشیدنا  هب  **** دوب هدرمژپ  هک  رگنلپ  دماین 

تسد هب  درآ  رهوگ  ات  داتسرف  **** تسم تیرفع  وچ  ار  ییگنز  رگد 

دیرب یناگدنز  گر  یگنز  ز  **** دیسر يو  رب  هک  هش  خچان  کی  هب 

هوتس دش  ناگدننیب  مشچ  وزک  **** هوک هراپکی  وچ  دمآ  يوید  رگد 

رس دیراخ  كاخ  ار  دنچ  نینچ  **** رگد يازسان  ناک  دروخ  نامه 
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رام هدنچیپ  وچ  دمآرد  شچیپ  هب  **** راس وید  یی  ناز  رت  يور  هیس 

دود زین  وزا  دروآرب  یمخز  هب  **** دوز دنار  یخچان  هش  زین  وا  رب 

رت هراوخنوخ  ریش  زا  دمآ  برح  هب  **** رت هراگمتس  ناز  رگد  یهایس 

درک هنیشیپ  راک  نامه  هنامز  **** دروخ هنیشیپ  رای  تبرش  نامه 

ریش دنت  نآ  زا  دندوب  هدیسرت  هک  **** ریلد نادیم  هب  سک  رگد  دماین 

گنج هب  ار  دوخ  هاوخدب  تساوخ  نورب  **** گنز لیخ  يوس  ورسخ  داد  نانع 

نانچ نآ  دید  وچ  رگنلپ 
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درخ هدروخان  مخز  زا  شمادنا  دش  **** دربتسد

دنار ماکان  ماک و  هگبرح  يوس  **** دناهج تبینج  هنرو  تساوخ  رگا 

نانک شلام  تخب  شیراخ  دص  هب  **** نانک شلاچ  دنکفا  هش  رب  نانع 

تخب دنوادخ  رب  رگراک  دشن  **** تخس يورین  هب  دز  اهمخز  یسب 

روگ دیص  رب  ریش  نوچ  دیشوجب  **** روز لیپ  نآ  رب  هرهز  ریش  هش 

تسرد يراگماک  رب  درک  تین  **** تسخن زا  درک  دای  ار  هدنهانپ 

دومن یگنت  راگرپ  هطقن  رب  هک  **** دومن یگنز  دروانب  يدیرط 

شخرد نوچ  دز  هدنخ  هیس  ربارب  **** شخر دنار  وا  يوس  يرگشلاچ  هب 

هرز مه  دش  هتفس  دبلاک  مه  هک  **** هرگ هن  خچان  وا  رب  دز  نانچ 

درم هب  رگنلپ  رگنل  دنام  ورف  **** درخ مصخ  یتشک  دش  داب  کی  هب 

یگرابکی هب  دبنجب  رگشل  هک  **** یگرابرس زا  هاش  دومرفب 

دنتخیمآ مهرد  ار  زور  بش و  **** دنتخیگنا شبنج  وس  ود  زا  هاپس 

ریرح نشوج  ریز  رد  تشگ  نفک  **** ریت دمآ ز  هک  کچاکچ  میب  ز 

غیم هدروآرب  ار  اهقرد  هم  هب  **** غیت هدنشفرد  گنرت  اگنرت 

باتب يرونت  نوچ  یگدنزوس  هب  **** باتفآ ندیتفت  هرونت ز 

زیرگ یئانشور  زا  هدرک  ناهج  **** زیت ماسرس  هب  رس  ندیشوج  ز 

هایس ور  نامسآ  رد  هتشگ  نیمز  **** هار كاخ  رب  هتشک  یگنز  سب  ز 

هتخوس هیس  نامسآ  رد  هتشگ  هبش  **** هتخورفا شتآ  هبش  زا  قیقع 

نارگ رهوگ  مسر  دوخ  تسا  نینچ  **** نارگ رهوگ  تشگ  هبش  دش  کبس 

هدیپس زاب  دیص  یس  بارغ  **** دیب کشم  دش  كربنمس  ریسا 
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هتخادرپ هناخ  درخ  تخر  ز  **** هتخات شنم  رد  یگمیسارس 

ریش گنج  رب  روگ  هدش  روالد  **** ریلد ناشواچ  ندادلد  ز 

ناهج زا  يوه  ياه و  رس  هدروآرب  **** ناه هراب  رگد  يوه و  هک  نتفگز 

تشون رد  قرو  ار  یکی  هنامز  **** تشذگ دح  زا  وچ  رگشل  ود  زیتس 

نوبز دمآرد  یهاوخ  راهنز  هب  **** نومنهر دش  حتف  ار  تسد  يوق 

نایم وس  ره  هتسب  یشک  یگنز  هب  **** نایمور رگشل  نتخات  نآ  رد 

تسکش دمآ  رد  یگنز  رازاب  هب  **** تسد داشگب  ریشمش  هب  ردنکس 

ز **** دور هناگنز  هب  دمآرد  یگنز  وچ 
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دورس دمآرب  یمور  دورهش 

هار تشگ  یهت  یگنز  ياغوغ  ز  **** هام هب  دش  رب  هاش  تیار  رس 

غیت یگنز ز  راگنز  تسشن  ورف  **** غیم تمحر ز  ناراب  تخیر  ورف 

شفنب يابق  نت  رب  روفیس  ز  **** شفرد نیرز  ریز  کلم  هداتس 

گنهلاپ ای  راسفا  رد  ندرگ  هب  **** گنهن نوچ  ییگنز  ناشک  وس  ره  ز 

دنتخادنا رس  ورسخ  نامرف  هب  **** دنتخات ملع  ریز  هک  ار  یسک 

دنامن سکرک  شخب  زج  دنام  رگو  **** دنامن سک  نایگنز  زا  يداو  نآ  رد 

روم ياپ  رد  هلیپ  نوچ  دنداتف  **** روز دندرک  لیپ  رب  هک  یهورگ 

دشک مشیرب  هگ  دشک  مش  یهگ  **** دشک مدرم  راب  وک  هدنب  يرک 

دندش يراهنیز  نایم  رد  شبح  **** دندش يراوخ  راتفرگ  نامصخ  وچ 

شکمشک نآ  رد  نتشک  دومرفن  **** شبح زا  دوب  هک  ار  نایشحو  نآ  هش 

ناشراهنز داد  دوخ  ریشمش  هب  **** ناشراک یتخس  رب  دوشخبب 

دنشتآ رب  غاد  ببس  نیز  شبح  **** دنشکرب ناشغاد  ات  دومرفب 

غارچ ددرگ  هدنزورف  شتآ  زک  **** غاد مرگ  نآ  زا  درک  ناش  هدنزورف 

هاگضرع رد  دیجنگن  تمینغ  **** هاش رهب  زا  ندرروآ  تراغ  سب  ز 

دید جنگ  رپ  تشد  یکی  ایرد  وچ  **** دید جنس  نارگ  عاتم  نآ  هاش  وچ 

دوع رابنا  هب  ربنع  راورخ  هب  **** دومع نیرز  ماج و  نیرهوگ  زج  هب 

رپ هدرک  اهراطنق  مرچ و  یسب  **** رد لعل و  زا  مه  یناک  رز  زا  مه 

هوک هراپ  ردص  روفاک  وچ  میس  ز  **** هوتس ارحص  میس  نوچ  روفاک  ز 

شو سوواط  نابسا  يزات  نامه  **** شک هنیجنگ  نالیپ  هدنز  نامه 
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يرتشم رب  هام و  رب  هدرب  قبس  **** يربرب یموب و  هدرب  نامه 

رادبآ �هفارز  مرچ  نامه  **** راگن رهوگ  ياهناوتسگرب  ز 

هتسارآ رهوگ  هنیجنگ و  هب  **** هتساوخ زا  رپ  ارحص  يور  همه 

جنر درد و  زا  دش  نمیا  دوسآرب  **** جنگ جارات  یگنز و  حتف  زا  هش 

تسیرگ ناهنپ  ادیپ و  دیدنخب  **** تسیرگنب ناگتشک  نآ  رد  تربع  هب 

ریت ریشمش و  هب  دیاب  تشک  ارچ  **** ریگوراد نیا  رد  قیالخ  نیدنچ  هک 

زا رو  **** تساوران مهن  ناشیا  رب  رگ  اطخ 
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تساطخ مهنیا  منیب  اطخ  دوخ 

تشونرس زا  رس  ندیشک  دیاشن  **** تشرس دش  نتخادنا  رس  ار  کلف 

باتم يدروجال  دبنگ  زا  رس  **** باقن يدروجال  یپ  زا  دود  وچ 

دنزر يدروجال  هماج  همه  **** دنزخ يدروجال  نوچ  هک  اهکلف 

يوجم یبآ  هدیروش  كاخ  نیا  رد  **** يوگم يدورس  جک  �هدرپ  نیرد 

هتخیمآ تساهلد  هچ  نوخ  هب  **** هتخیگنا كاخ  نیا  هک  دناد  هک 

روگ تخمیک  تسنزوگ و  میدا  **** روک هدننیب  تسین  رگا  هار  همه 

يزوریف اب  گنز  گنج  زا  ردنکسا  نتشگ  زاب  شخب 17 - 

نک تسد  رب  لقن  یهد  رد  یم  وچ  **** نک تسم  ارم  یم  زا  یقاس  ایب 

منک شتآ  قلط  شرد  خزود  هب  **** منک شوخ  ورب  ار  لد  هک  یم  نآ  زا 

تخر درب  ناوت  وا  هیاس  رد  هک  **** تخرد نویامه  نآ  داب  دنمورب 

دهد ناج  شیاسآ  هیاس  زا  هگ  **** دهد ناوخ  شیارآ  هویم  زا  هگ 

نینچ يراک  داتفیم  قنور  ز  **** نینچ يراهب  هدیسر  هویم  هب 

ناوت نوچ  شنداد  ربت  تسد  هب  **** ناوج راد  هویم  روراب  دش  وچ 

رابیوج زا  رس  هزبس  هدروآرب  **** راهب دمآ  تفر و  نورب  ناتسمز 

کشم هب  ربنع  تخیمآرب  هشفنب  **** کشخ كاخ  دش  زبسرس  هراب  رگد 

كاخ دز ز  نورب  رس  رتروفاک  وچ  **** كانباوخ سگرن  يرخ  ربنع  هب 

دنلب مدیشکرب  ملع  ارحص  هب  **** دنب هنیجنگ  لفق  زا  نم  مداشگ 

شورس ارنآ  هدنیارس  دناوخ  هک  **** شوپ زبس  فتاه  نآ  رکیپ  ناهن 

زیر جنگ  رطاخ  زا  نک  شرازگ  **** زیخ تفگ  ناگدیشوپ  زاوآ  هب 
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دیشک نیز  رد  شخر  اجک  ردنکس  **** دیشک نیکنآ  یگنز  زا  یمور  نوچ  هک 

يرگ شرازگ  مظن  داد  نینچ  **** يرد ناتساد  هدنرازگ 

تفکش لگ  نوچ  دیدنخ و  رانلگ  وچ  **** تفج تشگ  ار  هاش  یخرف  نوچ  هک 

هاپس رهوگ  جنگ و  زا  دش  رگناوت  **** هاوخ جنگ  رب  داشگب  جنگرد 

گنرذآ داد  گنر  یم  توقای  هب  **** گنج ياج  رب  هتفه  کی  دوسآرب 

دادماب هر  دنتفر  بآ و  دندز  **** داب شارف  ناراب و  ياقس  وچ 

هتسارآ هار  هب  درگ  یب  هک  **** هتساخرب درگ  وا  هار  زا  دش 

یتیگ هاش  نیز  هب  دمآرد  **** هار درک  ار  هار  دش  درگ  یب  وچ 
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هانپ

دندز نیورپ  تشپ  رب  هدرپارس  **** دندز نیرز  يان  نانز  راور و 

لیحر لبط  گناب  زا  دمآ  شوجب  **** لین دور  ات  هجنرفا  يایرد  ز 

رپ درک  ار  زغم  یهت  گناب  ز  **** رتش يارد  وس  ره  هدنیارد 

رک هدرک  اهشوگ  سرج  روش  ز  **** رز ياره  هب  لجالج  ناهد 

رامش ارنآ  سک  دناد  هک  نادنچ  هن  **** رانک ره  زا  رگشل  ناور  بکوم  هب 

شیوخ صاقر  کبک  رب  هدنمارخ  **** شیوخ صاخ  بکوم  رد  رادناهج 

تشد هب  دمآرد  يداو  يولهپ  ز  **** تشون رد  فرط  نآ  نیمز ز  یتخل  وچ 

دروجال دبنگ  هدش  سنرقم  **** درز خرس و  يزیگنا  تیار  سب  ز 

هوتس نانویه  ندیشک  رهوگ  ز  **** هوک هدروآرب  تمینغ  ارحص  ز 

لین دور  رب  هتسب  لپ  ياج  دص  هب  **** لیپ تشپ  رب  هدنگآ  جنگ  سب  ز 

دنلب خرچ  هب  رس  هتخارفارب  **** دنمزوریف هاش  یخرف  نیدب 

تخاس رهش  نآ  راک  دوخ  نیئآ  هب  **** تخاون ار  نایرصم  دمآرصم و  هب 

رارق اجنآ  يدنچ  کی  تفریذپ  **** رانک ایرد  هب  دش  ناور  اجنآ  زو 

دیدپ ترامع  دمآ  لزنم  نآ  رد  **** دیشکرب ملع  وک  یلزنم  ره  هب 

مور مسر  رب  درک  یسب  ترامع  **** موب گیر  نآ  رد  نامرف  هب  جنگ و  هب 

جنگ گیر  نوچ  تخیر  یم  گیر  نآ  رب  **** جنر درب  یم  هار  يدابآ  رب 

راهب مرخ  وچ  يرهش  درک  انب  **** رانک ایرد  هب  ترامع  نیتسخن 

تشک ياج  مه  رازاب و  ياج  شمه  **** تشهب نوچ  ینشور  يدابآ و  هب 

مان دنداهن  هیردنکسا ش  مه  **** مامت دش  نوچ  رهش  نآ  ردنکسا  هب 
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ار دادغب  رصم و  دش  دننام  هک  **** ار داینب  زغن  نآ  تخادرپ  وچ 

تسخن دیاک  درم  دور  اج  نآ  هک  **** تسرد شمزع  تشگ  ندش  نانوی  هب 

موم وچ  شرهم  ریز  رد  مرن  ناهج  **** مور هب  دمآ  درک و  رذگ  ایرد  ز 

یتساوخ یم  هچ  ره  وزا  يدرکب  **** یتساخ شتبغر  نوچ  موم  نادب 

دندش ناشفارهوگ  يرهوگ  نآ  رب  **** دندش ناوخ  نیرفآ  مور  ناگرزب 

دنتساوخ یم  هچنآ  وزا  دندید  هک  **** دنتسارایب نانوی  رهش  همه 

رد ییزاب  نانچ  دمآ  هک  **** لام دندناشف  برطم  دندناشن 
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لایخ

تخت هب  دمآرب  یلاف  زوریف  هب  **** تخب زوریپ  هاش  نکش  فلاخم 

راگزور رد  تخیگنا  ون  طاشن  **** راگماک تلود  يزوریف  ز 

گنس نزو و  یب  داتسرف  وس  ره  هب  **** گنز جارات  یناغمرا ز  یسب 

رهب داتسرف  ینادجنگ  ره  هب  **** رهد داتسرف  ار  وا  هک  یجنگ  ز 

دیسر اراخب  ات  رز  راب  رتش  **** دیسر اراد  شخبرس  هب  تبون  وچ 

ياجب درآ  تمدخ  نآ  نییآ  هک  **** يارو گنهرف  هب  يدرم  درک  نیزگ 

یسک فیارط  دنیبن  ناس  نآ  زک  **** یسب فیارط  تمینغ  زا  دیزگ 

بیط ابید و  رهوگ ز  بوکرم و  ز  **** بیرغ دشاب  هک  ییاه  هیامنارگ 

کشم راورخ  هب  ربنع  قودنص  هب  **** کشخ رزرپ  ياهقبط  زا  نورب 

هتخاسان روفاک  هناخ  یکی  **** هتخادگب میس  زا  نمرخ  یکی 

گنس هب  نم  دص  دوب  وا  زا  راب  ره  هک  **** گنت هتسب  اهراب  هرگ  دوعز 

رادبآ �هفارز  ياهطمن  **** راگن رهوگ  غیت  یسب  عصرم 

تسردنت يرگتمدخ  ماگنه  هب  **** تسچ نامالغ  کباچ  نازینک 

جات قوط و  اب  هدومآ  رب  رهوگ  هب  **** جاع للکم ز  ياهتخت  نامه 

تسم نالیپ  وچ  انهپ  الاب و  هب  **** تسد اپ و  رب  ریجنز  ناریسا 

اهراورخ هاک  رپ  ياهرس  ز  **** اهراب رتش  هدیرب  شوگ  ز 

لین دور  نوچ  هدنشوج  مزر  هگ  **** لیپ هدنز  هد  راکیپ  نالیپ  ز 

هرسکی يدصاق  اب  داتسرف  **** هرس ياهیامنارگ  ناس  نیدب 

جنگ هیامنارگ  نآ  درپس  اراد  هب  **** جنس هار  �هداتسرف  دمآ  وچ 
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نانع دش  رتزیت  ورب  ار  دسح  **** نانچ یلزن  اراد ز  دیهوکش 

ساپس يو  زا  دمان  ار  هتفریذپ  **** سایق یب  هنیجنگ  تفریذپ 

درک زاب  ار  هدیشوپ  نیک  رد  **** درک زاس  یخساپ  دوخ  ياج  رب  هن 

يردنکسا يار  رب  دیشوپن  **** يرسرس خساپ  نآ  هداتسرف 

وا رازآ  تشاد  یمه  یناهن  **** وا راک  زا  هدرزآ  دش  ردنکس 

شیوخ هاوخدب  نیکرس  شدوبن  **** شیوخ هاج  تلود و  يزوریپ  ز 

دومن يزاب  هچ  یگنز  هب  یمور  هک  **** دومن يزاتکرت  ربخ  وس  ره  ز 

دنتخاس تینهت  یگریچ  نیدب  **** دنتخات نادصاق  يروشک  ره  ز 

دش هتسر  یلددب  زا  یمور  نامه  **** دش هتسب  نایمور  رب  هنعط  رد 

يزاون زجاع  وچ  هنامز 
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دنک يزاب  روم  اهدژا  دنت  هب  **** دنک

یسکره دنکفا  سآرد  تبون  هب  **** یسب ینیب  هناد  ایسآ  نیا  رد 

اراد گنج  رب  ردنکسا  ندومن  شلاگس  شخب 18 - 

تسیم مدرم  يوراد  هک  هد  نم  هب  **** تسیپ خرف  هک  یم  نآ  یقاس  ایب 

یشتآ باتفآ  زج  هب  هدیدن  **** یشک مغ  ره  ياولح  تسوک  ییم 

رد يوس  یکی  ایرد  يوس  یکی  **** رپ هدنیوج  لیم  زا  منیب  ناهج 

راگزومآ يوس  دوب  شلیم  هک  **** راگزور نیا  رد  ار  یسک  منیب  هن 

ریگ هشوگ  موش  ناریگ  شوگ  نیا  زک  **** ریزگان دوب  ار  یلبلب  نم  وچ 

دور ایرد و  لغش  زا  غراف  موش  **** دورس نیا  �همغن  یلوغشم  هب 

غارچ نشور  وچ  متسد  هب  یجنرت  **** غاب جنک  زا  هگ  هگ  مهج  نوریب  وچ 

تسد هب  شجنرت  نآ  ناوت  نداد  هک  **** تسم نارایشوه  زا  سک  منیبن 

ناتسوب نآ  يوس  مروآ  زیرگ  **** ناتسود نیا  تسد  زا  هراب  رگد 

منک شوخ  ار  شیوخ  رطاخ  ودب  **** منک شکلد  غاب  نیا  ياشامت 

نهک نادبوم  زا  دیوگ  نینچ  **** نخس هاگراک  رگشرازگ 

گنچ هب  شدارم  دمآ  دوسآرب و  **** گنز نوخیبش  زا  مور  هاش  نوچ  هک 

ار بان  یم  فک  رب  درک  ناور  **** ار باوخ  شیاسآ و  دش  هریذپ 

درک شوگ  ناگدنیارس  دورس  **** درک شون  یم  تسشنب و  زورون  هب 

بارش دور و  یقاس و  ینغم و  **** باوخ تقو  ات  رود  هش  يدوبن ز 

تشادن یناگدنز  یسک  هب  نآ  زا  **** تشادن ینارماک  زج  هب  یباسح 

زور هب  ار  بش  هدروآ  يزوریف  هب  **** زورف یتیگ  رادناهج  هتسشن 
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رهب داد  شهد  داد و  هب  ار  ناهج  **** رهد نافوسلیف  شنماریپ  هب 

ماخ نوخ  رب  هدنزیر  ماخ  یم  **** ماج هب  نوطالف  رغاس  هب  وطسرا 

دورس نییآ  ون  هش  يزورون  هب  **** دور گناب  رب  هدنیارس  ینغم 

شاب تخت  رسفا و  اب  هلاس  همه  **** شاب تخب  ناوج  اهانپ  تلود  هک 

ار ماخ  هداب  نک  ریگ  ورگ  **** ار ماج  دبا  رمع  هب  نک  ورگ 

هدب یناوج  داد  زاس و  برط  **** هنب یناوغرا  یم  طاسب 

تسشن دیاب  داش  یم  هب  دور و  هب  **** تسه لابقا  یناوج و  يراد  وچ 

بیترت وچ 
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ماج بیترت  هب  سلجم  يارآ  رب  **** مامت يدرک  ریشمش 

تخس راک  نیا  وت  اب  ناهج  دریگن  **** تخت جات و  هیاس  رد  ریگ  ناهج 

ریزگان تدش  اب  یقلبا  نینچ  **** ریگب يدیپس  یتفرگ  یهایس 

تسارت مه  ناک  زیوآ  رد  تلود  هب  **** تسارت ملاع  هک  نز  کلف  رب  ملع 

گنر بآ و  دوب  هدروآ  رد  هرهچ  هب  **** گنز جارات  رصم و  ترصن  زا  هش 

تفرگ ناسارخ  زا  جارخ  باسح  **** تفرگ ناسآ  نمشد  ندرک  نوبز 

مامت وزارت  رد  شسک  دماین  **** ماش مور و  رد  شیوخ  یگنس  مه  هب 

تسج زاب  وزا  زین  ار  هداد  نامه  **** تسخن زا  داد  هچنآ  دادن  اراد  هب 

دوب شیناتس  روشک  يانمت  **** دوب شیناوج  زور  هک  اجنآ  زا 

درک تسچ  رمک  نتفرگ  ناریا  هب  **** درک تسس  نایناریا  دنبرمک 

دنزگ دناسر  ناتخرد  رگید  هب  **** دنلب درآرب  رس  وا  هک  یتخرد 

شوخ زور  مه  دوب و  شنم  شوخ  وا  مه  **** شک زور  کی  هاش  دش  ریجخن  هب 

تشد هوک و  رد  ریجخن  درک  یمه  **** تشون رد  اهتشد  نانکفا  راکش 

هوک يوس  یهگ  ارحص  يوس  یهگ  **** هوکش رپ  يرس  دش  یم  راو  کلف 

راکش يو  رد  هنوگ  یسب  زا  دوب  هک  **** راسهوک یکی  رب  اضق  زا  تشذگ 

گنج هب  یگنج  ناکبک  نییآ  هب  **** گنس هراخ  رب  دید  يرد  کبک  ود 

تسکش نخان  هب  ارنآ  لاب  نیا  هگ  **** تسخ راقنم  هب  ار  نیا  زغم  نآ  هگ 

یگراظن ود  ره  رب  دوب  یمه  **** یگراب هش  دنار  هکرعم  نآ  رد 

دنتخیرگن هاش  �هراظن  ز  **** دنتخیوآ رد  ناکبک  هک  یتخس  ز 

رامخ نآ  دوب  هچ  ناغرم  زغم  رد  هک  **** رامش ناز  هش  هدنامورف  یتفگش 
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شیوخ ماجنارس  لاف  تسب  ورب  **** شیوخ مان  رب  درک  ناشن  ار  یکی 

داهن اراکشآ  مشچ  لاف  نآ  رب  **** داهن اراد  مان  ار  غرم  رگد 

يروآ گنج  دندومن  ینامز  **** يرواد نآ  رد  روالد  غرم  ود 

رایرهش دز  لاف  دوخ  مان  رب  هک  **** راگماک تبقاع  دش  غرم  نامه 

ار لاف  نآ  تفای  رفظ  لیلد  **** ار لاح  نانچنآ  دید  زوریپ  وچ 

رفظ کبک  هدنمارخ 
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هتفات رب  کبکرب  زا  دیرپ  **** هتفای

درک زاب  شرس  دمآرد  یباقع  **** درک زاورپ  هوک  �هتشپ  يوس 

بات هب  دمآ  تسکشب و  کبک  کلم  **** باقع ار  يرد  کبک  تسکشب  وچ 

نت ناج و  مغ  انامه  شدوبن  **** نتشیوخ يزوریپ  زاورپ  ز 

دهد يراگماک  رد  اراد  هب  **** دهد يرای  لابقاک  تسنادب 

رادیاپ وا  رمع  یسب  دشابن  **** راگماک تلود  نآ  رد  نکیلو 

هوکش نودرگ  قاط  یکی  سنرقم  **** هوک هراخ  نآ  ردنا  دوب  هک  مدینش 

شیوخ زار  زا  يدنتسج  زاب  ربخ  **** شیوخ زاوآ  هب  وز  ناگدنسرپ  هک 

تخب رادومن  يدوب  هک  ناسنا  رب  **** تخس هوک  زا  يدندینش  یئادص 

دنلب هوک  دسرپ ز  زاب  ربخ  **** دنمشوه یکی  ات  هش  دومرفب 

دوب نوچ  وا  لابقا  ماجنارس  **** دوب نوخ  شزیر  ناهج  رد  نوچ  هک 

؟ لاح ماجنارس  دیامن  یم  نوچ  هک  **** لاف زغن  �هدنسرپ  دیسرپب 

؟ تسکش درآرد  اراد  ياراد  هب  ****؟ تسد هریچ  ناهج  رب  دوش  ردنکس 

تفگ زابدب  هتفگ  وا  هک  ار  نامه  **** تفهن زا  هوک  دروآرب  یئادص 

يوق تشپ  تفای  يوق  هوک  وچ  **** يورسخ لد  خرف  لاف  نآ  زا 

تشد هوک و  زا  دمآ  هاگمزب  يوس  **** تشگزاب فرط  ناز  یلد  مرخ  هب 

نمچ نایم  رد  یهس  ورس  وچ  **** نمجنا اب  تسشنب  ریبدت  هب 

شیوخ راکیپ  حلص و  يزوریپ  ز  **** شیوخ راک  هزادنا  دنار ز  نخس 

هالک مدناسر  نادرگ  نودرگ  هب  **** هانپ یتیگ  يورین  هب  نم  نوچ  هک 

مهن نوچ  ییراوخ  نینچ  رب  دوخ  هب  **** مهد نوچ  ناگراوخابر  تیزگ 
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جات هن  رهوگ  هن  مرادن  مک  وزک  **** جارخ دیاب  داد  ارچ  اراد  هب 

تسد هب  دیآ  مجات  دوب  مغیت  وچ  **** تسه غیت  ارم  دراد  جات  وا  رگ 

نم رادهگن  سب  نم  رادهگن  **** نم راکیپ  هب  درآ  رگشل  وا  رگ 

تسلدکی مرگشل  يوق  میار  هک  **** تسلصاح يدزیا  ترصن  ارم 

دسر يدنلب  لد  کی  نارای  ز  **** دسر يدنمزوریف  هک  ار  هپس 

ار هوبنا  درآ  یگدنکارپ  **** ار هوک  دنکشب  لد  يزرد ز  ود 

تخت جات و  نانمشد  زا  مناتسب  هک  **** تخب يورین  هب  دش  نانچ  مدیما 

یهد تیزج  هب  **** ندش اراد  هاگدصر  دیاب  هچ 
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ندش اراکشآ 

يرواد نیا  دشاب  نوچ  دیئوگ  هچ  **** يروایرس زا  ناکریز  امش 

ارم اراکشآ  دنک  یناهن  **** ارم اراد  شیپ  دوب  تجح  هچ 

رایرهش رب  دندرک  هزات  اعد  **** راک ماجنارس  ناگدنسانش 

تسرهوگ شزیمآ  ود  ره  نیزو  **** تسرتخا هدندرگ و  خرچ  ات  هک 

داب هام  زا  رت  نشور  هاش  خر  **** داب هاش  رهوگ  ناهج  غارچ 

تسوت هب  شنیرفآ  يدنمورب  **** تسوت هب  شنیب  يورین  هکنآ  یئوت 

شاب دنمورب  يراک  هک  یمخت  ز  **** شاب دنوادخ  یشاب  هک  اج  ره  هب 

يامنهر دش  تخب  نوچ  میئوگب  **** يار هدنخرف  هب  ام  زا  يدیسرپ  وچ 

باتش دراین  فلاخم  رب  هش  هک  **** باوص يارب  تصخر  تسنانچ 

دروآ گنت  راک  وت  غیت  وا  رب  **** دروآ گنج  وت  اب  وا  رگ  نیشنب  وت 

نتشاذگب غیت  رس و  نمشد  ز  **** نتشادرب غیت  کی  وت  تسد  ز 

دنک يزامن  نابرق  ياج  نیمز  **** دنک يزاب  ریش  اب  هک  ینزوگ 

شوج هب  دیآ  شنوخ  وت  هب  دیآ  رگ  **** شون يان و  زج  هب  دیاین  اراد  ز 

نتساوخ ناوت  نانوبز  زا  جارخ  **** نتسارآ رگشل  رد  شیب  وز  وت 

گنت ناتسبش  ات  وا  ياشامت  **** گنز نابایب  ات  وت  نوخیبش 

تسرگید نمرها  رگد  هتشرف  **** تسرورپ نیک  مصخ  يرورپ  نید  وت 

ریرس رب  وا  ینیشن و  رس  رب  وت  **** ریگ ماج  وا  يریگریشمش و  وت 

رز يوزارت  وا  روز  نازیم  وت  **** رگدادیب تسه  وا  يداد  اب  وت 

دنک یم  يدب  وا  ینک  یکین  وت  **** دنک یم  يدوخ  یب  وا  يرادیب  وت 
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هاوخکین یسک  درادن  ناکین  ز  **** هاپس رهش و  هلمج  زا  هک  دب  نآدب 

وا رازاب  هب  درآ  رد  يداسک  **** وا رازآ  مه  يزور  هک  ینیبب 

وت مان  کلف  متفه  هب  درآرب  **** وت مار  دب  ياه  يرگشزاون 

زیرگ قح  زا  لطاب  دنک  نوچ  نکم  **** زیتس لطاب  دنچ  ینمشد  قح  ز 

ریگ تخت  رس  نک  ییراد  هلک  **** ریگ تخب  يرادیب  دنبرمک 

لام هب  ترصن  تسا و  کلم  هب  تلود  هک  **** لایخ نیا  ار  وت  ددنب  هک  دیابن 

تسیمدآ یمدآ  همه  هنرگو  **** تسیمدرم زا  مدرم  ندرک  يرس 

رس **** دنک يزارفرس  یمدرم  همه 
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دنک يزاون  مدرم  هک  دش  نآ 

هاگدیص رد  تسزاون  نامهم  هک  **** هاش تسنآ  زا  ریش  ار  ماد  دد و 

تسب ياپ  ینک  شلفق  ریجنز و  هب  **** تسد هب  يرک  تسین  نادب  شوخ  ناهج 

یهد شنآ  هب  یناتس  شنیا  زک  **** یهد شناشن  هگنآ  شوخ  شیع  ز 

دوب سکان  هک  دشابن  ار  نآ  سک  **** دوب سک  اب  هتسویپ  درمناوج 

ماو هب  هتخپ  نان  دهد  سک  همه  **** ماخ تسیریمخ  ار  وا  هک  سک  نادب 

تساهدژا اب  جنگ  ار  شیدنادب  **** تسار وت  يدرم  يراد و  وت  تورم 

شخب جنگ  یئوت  دش  نادجنگ  وا  رگ  **** شخرد یتسه  وت  دمآ  ردنت  وا  رگ 

دوب ریشمش  مرن  نتساوخ  نیک  هب  **** دوب ریش  توق  اب  هچرگ  ردپ 

گنس هراخ  دوش  نوخ  وت  ریشمش  ز  **** گنج تقو  رد  هک  يریگریش  نآ  وت 

تشز میخژد  وید  نوچ  دندوب  هک  **** تشرس یگنز  ناهایس  یئوگچ 

دنتخادنا تیاپ  رد  هچ  رس  زج  هب  **** دنتخاس یشکرس  وت  غیت  اب  وچ 

هوکش يرادن  مه  اه  هرطق  نیا  زا  **** هوک وچ  یتشگن  رب  اهلیس  ناز  وچ 

دنک یک  يزجاع  هرب  وهآ  زا  **** دنک یپ  ار  لیپ  وا  هک  یگنهن 

روم دبات ز  يور  یکرام  هیس  **** روگ دیص  دوش  یک  نایژ  ربژه 

دنک يزاب  تسد  ناکجورف  هب  **** دنک يزاس  ریجخن  هک  یباقع 

دناوت هار  كاخ  نایکاخ  نامه  **** دناوت هاوخ  کین  نارتخاک  رگد 

تسارت یئایموم  ار  مصخ  للخ  **** تسارت یئاشگ  یتیگ  رادومن 

دنزگ دیابن  نوچ  ار  شیدنادب  **** دنمزوریف ياهناشن  نیدنچ  هب 

دربتسد يرواد  نیرد  يرادوت  **** درمشرب ناوت  رتخا  زک  یلاف  هب 
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یسررب نخس  رگ  يرت  بلاغ  وت  **** یسدنه طخ  فورح  رد  نامه 

دوب گنچ  توق  اب  هک  یتقو  هب  **** دوب گنز  شکرکشل  هک  رگنلپ 

میتفای ار  وت  بلاغ  حتف  نآ  رد  **** میتفاتشب وچ  بلاغ  مبولغم و  هب 

لاح زوریپ  دوب  ناوت  مه  نیا  رد  **** لاف هب  شنومن  نآ  دوب  زوریپ  وچ 

شیپ دروآ  يریگناهج  باسح  **** شیوخ نایامنهر  ترصن  زا  هش 

تفرگ رتخا  لاف  يرتخا  کین  هب  **** تفرگ رغاس  ریشمش و  هک  اج  ره  هب 

یگدنخرف هب 
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لاف هب  خرف  لاف  دوب  خرف  هک  **** لاس هام و  نز  لاف 

دب لاف  دنز  وک  یسک  ادابم  **** دب لاح  درواک  دب  لاف  نزم 

ردنکسا نتخاس  هنییآ  شخب 19 - 

ار هدولآ  مغ  نیا  يوشب  روایب  **** ار هدولاپ  لعل  هک  یقاس  ایب 

غارچ دزورفرب  وا  لیدنق  ز  **** غاب ناحیر  هک  یلعل  هدنزورف 

دای هب  دیآ  یکین  ار  درم  همه  **** دادماب زا  يزور  دوب  خرف  وچ 

اهدای دنک  یکین  هب  تلود  ز  **** اهداینب مسر  دهن  یبوخ  هب 

دنز رتخا  لاف  يرتخا  کین  هب  **** دنزرب يرتخا  کین  يوک  زا  رس 

دیپس بآ  دراب  هیس  ربا  زک  **** دیماان وشم  یتخس  ماگنه  هب 

دنمدوس دوب  یخلت  رایسب  هک  **** دنبم رد  دوخ  هب  يزاس  هراچ  رد 

دهد يراودیما  دوخ  دزیا  هک  **** دهد يرای  دیما  زک  هب  سفن 

شیوخ يور  نیب  حتف  هنییآ  رد  **** شیوخ يوربا  رب  روایم  رد  هرگ 

موب کشم  ار  هچابید  شقن  دنک  **** مور يابید  شقن  هدنرازگ 

دیدپ دمآ  هنییآ  شریشمش  ز  **** دیلک ار  ناهج  ردنکس  دش  نوچ  هک 

زاین دمآ  هنییآ  نشور  نادب  **** زاس هولج  دش  هک  ار  ناهج  سورع 

هتخادرپ تشگ  وا  ریبدت  هب  **** هتخاس وا  زا  شیپ  هنیآ  دوبن 

دنتخادنا بلاق  رد  هرقن  ورز  **** دنتخاس هنیاک  لمع  نیتسخن 

تسار دندیدن  دوخ  رکیپ  رد و  **** تساخنرب ضرغ  شدنتخورفا  وچ 

يرکیپ رگد  کی  ره  دندومن  **** يرهوگ ره  هب  شیامزآ  دیسر 

راگن ار  شرهوگ  دش  هدنریذپ  **** راک هب  دمآرد  نهاک  ماجنارس 
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شرکیپ دش  هدنزورف  لقیص  هب  **** شرگنهآ ماسر  تخادرپ  وچ 

تسرپ رهوگ  ماسر  دید  ورد  **** تسه هک  ناس  نادب  ار  يرکیپ  همه 

تسرد یلایخ  يو  زا  دمآ  یمن  **** تسخن شدنتخاس  یم  لکش  ره  هب 

زارد ار  نیبج  يدرک  شیزارد  **** زاس نهپ  ار  هرهچ  يدش  ینهپ  هب 

لاح يداد ز  رود  ناشن  سدسم  **** لایخ يدومن  فلاخم  عبرم 

هتخیمآ يو  اب  دشن  توافت  **** هتخیگنا دش  رودم  لکش  وچ 

دنتشاذگب دوب  یکی  شیامن  **** دنتشادرب هک  وس  ره  هنیع ز  هب 

زغن رادومن  نیا  هاش  تخورفارب  **** زغم هریت  نهآ  هسدنه ز  نیدب 

يردنکسا نییآ  يرآ  تسد  هب  **** يرگنب هنیآ  نآ  رد  را  زین  وت 

درگ نآ  وچ 
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تشرد يوخ  دمآرد ز  یمرن  هب  **** تشپ تخس  نهآ  يور 

هوکش دمآرد  رهوگ  هب  رهوگ  ز  **** هورگ زا  شیپ  دید  ورد  ردنکس 

داد هنییآ  تشپ  رب  هسوب  یکی  **** داش تشگ  دوخ  يور  ندید  زا  وچ 

يامن ور  ار  هنییآ  هسوب  دهد  **** ياج هب  درآ  تنس  نیا  هک  یسورع 

هنأش زع  يراب  هاگرد  هب  تاجانم  شخب 2 - 

مسر يرای  شخب و  يروای  یئوت  **** مسک یب  اهد  یگرزب  اگرزب 

تسوت زیچ  نم  زیچ  همه  يداد  وت  **** تسخن يزیچ  هناخ  زا  مدرواین 

راد رود  ناشک  لعشم  داب  نم  ز  **** راد رون  ارم  غارچ  يدرک  وچ 

میدنمورب متشک  هچنآ  هد ز  وت  **** میدنمونت يداد  وچ  نتشک  هب 

تخب هار  زا  نم  نانع  ناچیپم  **** تخس بالیس  تسا و  دنلب  هویرگ 

رابدور نیا  نم  رب  دنکشن  لپ  هک  **** راذگ هد  نانچ  مهاگ  لیس  نیزا 

مدمآ هایسور  وت  هاگرد  هب  **** مدمآ هاوخ  رذع  نکم  تبوقع 

دیماان تهگرد  زا  منادرگم  **** دیپس نادرگ  وت  همه  ارم  هایس 

كاپ كاپان و  هب  يدرک  وت  هتشرس  **** كاخ يدیرفآ ز  هک  ارم  تشرس 

تشبن نم  رد  شقن  نیا  وت  ياضق  **** تشرس رد  مدب  رگ  مکین و  رگا 

میا هدنز  کی  هب  کی  وت  يورین  هب  **** میا هدنب  ام  یئام و  دنوادخ 

ار هدننیرفآ  دنهدیم  ناشن  **** ار هدننیب  تسا  هدیرفآ  چنآ  ره 

وت هار  ودب  منیبن  هنوگچ  **** وت هاگرظن  شنیب  تسه  ارم 

تسا هتخاس  وا  هدنزاس و  وت  یتسه  هک  **** تسا هتخادرپ  هچ  ره  زا  منیب  ار  وت 

يامنهر دوب  تروص  شاقن  هب  **** يار گنهرف و  شیپ  یتروص  همه 
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وت هب  الا  تفای  ار  وت  دیاشن  **** وت هب  ات  نم  دمآ ز  لزنم  یسب 

تسیمدآ ترکف  �هزادنا  هب  **** تسیمز نامسآ و  رد  هک  یساسا 

نورب دران  هزادنا  دح و  زا  رس  **** نومنهر ار  هزادنا  ترکف  دوش 

دسر نایاپ  هب  دح  ار  هیاپ  نآ  هک  **** دسر نادنچ  تسد  يا  هیاپ  ره  هب 

تاهج رگید  هشیدنا  رد  دنامن  **** تانیاک دح  دریذپ  نایاپ  وچ 

نیزا نوریب  هکلب  نیا  هن  یتسه  وت  **** نیزا نوزفا  هشیدنا  دشیدنین 

هاوخ تحلصم  يا  مراد  نآ  رب 
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نم هار  تحلصم  يوس  دشاب  هک  **** نم

راگتسر نم  یشاب و  دونشخ  وت  **** راک ماجرف  هک  روآ  مشیپ  یهر 

تشونرس زا  منادرگنرب  رس  هک  **** تشرس رد  يا  هراچ  متسین  نیا  زج 

يربمغیپ ياضما  هب  لجسم  **** يرگشیاین نیز  یطخ  مسیون 

راهچ ره  رب  داب  نیرفآ  دص  هک  **** رای راچ  زا  هک ؟ زا  ورد  یهاوگ 

ناهن دوخ  يوزاب  رب  ذیوعت  وچ  **** ناهر ینوخ  طخ  نآ  مرادهگن 

زیخ هتسر  مه  تسا و  زیختسر  مه  هک  **** زیت غیت  نوچ  هاگیرواد  نآ  رد 

درون میاشگ  رب  ار  همان  نآ  نم  **** درم يوس  اه  همان  دوش  نارپ  وچ 

تست مکح  رگید  ناو  نار  مکح  نیا  رب  **** تسرد ینار  مکح  نوچ  هک  میامن 

شیوخ هاگرد  مدیماان ز  نکم  **** شیب هزادنا  زا  تسه  وت  هب  مدیما 

ما هدنام  هر  مین  رد  وت  هار  هب  **** ما هدنار  نورب  بکرم  هچ  رگ  دوخ  ز 

شیوخ هار  زا  هتشر  رس  نادرگم  **** شیوخ هاگرد  هب  مدهم  رآ  دورف 

وت ندومن ز  نم  زا  نتسج  ناشن  **** وت نوزف ز  ناج  شهاک و  نم  ز 

یتساوخ یم  هک  نییآ  مسر و  نادب  **** یتسارآ نم  یب  نم  رازاب  وچ 

مشیاشخب جنگ  زا  هد  یبیصن  **** مشیارآ شقن  ربم  قنور  ز 

تسخن ندوب  هدوبان  ریگ  نامه  **** تسس دوب  نینچ  اب  نم  یهاوخ ز  هچ 

یتخاونب هک  نوچ  هعرقم  نزم  **** یتخادنا نم  رب  رظن  نوچ  ارم 

دنب ياپ  نیردنا  ریگ  تسد  ماوت  **** دنلب هاگیاپ  ارم  يداد  وت 

نارواد رواد  يا  مداد  هدب  **** ناروآ مان  سومان  میداد  وچ 

هار كاخ  ره  ياپرد  زا  دنبم  **** هالک يداهن  رس  رب  هک  ار  يرس 
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راد زاب  يرد  ره  �هزویرد  ز  **** راد زار  ترد  رب  دش  هک  ار  یلد 

نم رادرک  هب  نم  اب  راک  نکم  **** نم راکدوخ  رادرک  وچ  نک  وکن 

عیفش ار  یفطصم  زج  هب  دراین  **** عیفر هاگراب  نیدب  یماظن 

ردنکسا زا  اراد  نتساوخ  جارخ  شخب 20 - 

ماج ياج  هب  تسد  رب  هک  هد  نم  هب  **** ماف هنییآ  ماج  نآ  یقاس  ایب 

موش نیب  ناهج  نشور  ماج  نادب  **** موش نییآ  ورسخیک  ماج  ناز  وچ 

دادیب ات ز  ایب 
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تسر دادیب  ناوتن ز  داد  یب  هک  **** تسد میئوش 

هار لوغ  مه  تسناخ و  وید  مه  هک  **** هام لاس و  ناهج  رد  لد  میدنب  هچ 

دوب رغاس  هب  دتسرف  هعرج  هب  **** درب رسکی  وت  زا  شیوخ  ماو  ناهج 

دوش ایرد  هب  هگنآ  لیس و  دوش  **** دوش ایهم  کی  کی  هک  ناراب  وچ 

داهن دیاب  دنچ  مرد  رب  مرد  **** داش میراد  هچنآ  میروخ  ات  ایب 

ریگ هدروخ  ار  هدروخان  جنگ  همه  **** ریگ هدرک  رذگرب  ام  هب  یگنهن 

تسشن نوچ  نیب  كاخ  رد  ماجنارس  **** تسد هب  نوراق  درواک  جنگ  نآ  زا 

دارمان ندرم  زج  هب  دمآ  هچ  **** داع دادش  نیرز  تشخ  نازو 

تسرد نزربت  يافق  زا  دنام  هک  **** تسرن یتخرد  نیگنر  غاب  نیرد 

تخب زوریف  هاش  ناک  تفگ  نینچ  **** تخت جات و  رویز  نک  شرازگ 

رهد ياهسوه  زا  دوب  هدوسآ  رب  **** رهب داش  لد و  غراف  زور  یکی 

یهت یهاگ  درک و  یمه  رپ  یهگ  **** یهشنهاش ماج  رد  بان  یم 

وا شیوخ  درخ  سنوم  دنمدرخ  **** وا شیپ  لد  رایشه  نامیکح 

گنت ياهطمن  رد  یسب  دش  نخس  **** گنچ گناب  زا  دماک  یتبسن  ره  هب 

دناشن یم  وا  رد  یتخرد  سدنهم  **** دناشف یم  هش  هک  یم  هعرج  ره  هب 

شخب شون  یم  ناشفا و  رکش  حدق  **** شخرد نشور  وچ  یم  هدش  ناشخرد 

نارگشمار دور  یم و  شون  ز  **** نارگرس ار  هدنشوین  غامد 

نوخ دور  اهدور  زا  هدرک  ناور  **** نونغرا �هلان  حدق  کشرس 

رت دور  ودب  یکشخ  دور  دوش  **** رکش نوچ  �همخز  زک  مخز  یهز 

تشهبیدرا هام  زا  رت  ناشفا  لگ  **** تشهب نوچ  هتسارآ  مزب  نآ  رد 
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رینم ردب  خرچ  رب  وچ  هتسشن  **** ریرس خرف  يوجناهج  ردنکس 

يا هدازآ  لد  نشور  يوگنخس و  **** يا هداتسرف  دمآرد  اراد  ز 

دوتس ار  دوخ  هاش  مه  ار و  وا  مه  **** دومن شتسرپ  ناتسرپ  ورسخ  وچ 

ناور وا  اب  درک  نخس  هدینش  **** ناولهپ ناهج  رب  نیرفآ  درک  وچ 

تسج زاب  نهک  جارخ  هدادن  **** تسخن شدیروآ  دورد  اراد  ز 

جارخ یتفرگاو  ام  هاگرد  ز  **** جات قوط و  رهوگ و  زک  دوب  نوچ  هک 

رد وت  يدید  هچ  ینوبز 
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ام راگرپ  طخ  زا  رس  يدرب  هک  **** ام راک 

دنزگ یباین  ات  یشکرس  نکم  **** دنبراک ار  هنیرید  مسر  نامه 

تخوسب شنابز  لد  شتآ  زا  هک  **** تخورفرب نانچ  یمرگ  ردنکس ز 

تفرگ مد  ار  هدنیوگ  شیدنت  ز  **** تفرگ مخ  شیوربا  �هشوگ  نامک 

جنر هب  دمآ  شزغم  لد  شوج  زا  هک  **** جنس هار  دصاق  رد  دید  نانچ 

دش هتفگ  ینتفگان  ياه  نخس  **** دش هتفشآ  رب  یمرگ  نوچ ز  نابز 

تخت ریشمش و  دنوادخ  دیوگ  وچ  **** تخس ياهنخس  یتخل  تفگ  ورف 

دنمدوسان ياه  نخس  دیوگن  **** دنلب دشاب  يار  درخ  رد  ار  هک 

دنک يرود  شیوخ  نک  يرود  ز  **** دنک يروبص  یمرگ  هب  رگ  نابز 

دوب هب  شنتفگ  زا  مه  نتفگن  **** دوب هزاهز  وا  اب  هچ  رگ  نخس 

نینهآ غیت  تسا و  نیتشوگ  نابز  **** نیب شیپ  �هنازرف  تفگ  شوخ  وچ 

نابز رب  شدیآ  چنآ  ره  دیوگ  هک  **** نابزرم یسک  رب  دوخ  هب  دشابن 

تشبنرس نآ  زا  درک  نینچ  شرازگ  **** تشرس ینایک  ریپ  هدنرازگ 

جارخ اراد  شیپ  يدش  نانوی  ز  **** جات غیت و  رهوگ و  زا  هک  یتقو  هک 

دیرفآ يادخ  رز  �هیاخ  يدب  **** دیدپان نب  جنگ  نیرهوگ  نآ  رد 

طاشن يدرک  هزات  ار  هدننیب  هک  **** طاسب یناورسخ  یکی  شقنم 

درک دای  ار  هتشگ  نهک  جارخ  **** درک دالوپ  غیت  نابز  دصاقوچ 

ریشدنت زا  تراغ  دتس  ناوتن  هک  **** ریلد رایرهش  دز  گناب  ورب 

داهن نیرز  هیاخ  وک  غرم  نآ  دش  **** داهن نییآ  هنوگرگد  هنامز 

تشگ هزات  ار  کلم  رگد  یطاسب  **** تشون رد  نهک  طاسب  نآ  رهپس 
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گنج هاگ  ناهج  دزاس  حلص  یهگ  **** گنس دزیخن ز  رهوگ  هلاس  همه 

سب يوگ  نخس  نم  اب  ریشمش  هب  **** سفن روآ  یم  رب  یشک  ندرگ  هب 

نم ریز  وت  تخت  رس  دراین  **** نم ریشمش  هک  تیافک  نآ  ار  وت 

متشاذگب وت  رب  ناهج  نانع  **** متشادرب هک  یباکر  اب  نم  وچ 

يا هشوگ  نینچ  رد  ارم  نک  اهر  **** يا هشوت  نانچ  يراد  هکنآ  اب  وت 

مروآ مزر  وت  اب  يا  هجنپ  مه  هب  **** مروآ مزع  هک  روایم  منآ  رب 

رهم مهن  وس  کی  هب 
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ار مرگ  �هنیک  مروآ  شوج  هب  **** ار مرزآ  و 

گنز ياصقا  رد  مدیرب  اهرس  هچ  **** گنج زور  رد  هک  دنادن  هش  رگم 

متخادنارس ار  ناشکندرگ  هچ  **** متخات اجک  ات  نتخات  کی  هب 

جارخ دتسرف  نوچ  نایراهنز  وچ  **** جات قوط و  دهد  یناغمراک  یسک 

نتسارآ يرصم  رز  نوچ  نخس  **** نتساوخ رز  هن  دیاب  رصم  نم  ز 

تساوخ هیام  نم  دیاب ز  هیاپ  نادب  **** تساجک ات  ارم  هاگیاپ  نیبب 

نیمز ناریا  رد  روایم  یبارخ  **** نیک زورفیم  هنتف  زیگنیم 

جنگو لام  نآ  رد  یساپسان  نکم  **** جنر غاد و  یب  هدوسآ  یکلم  ار  وت 

ار ماخ  �هشیدنا  شکرد  ملق  **** ار مایا  یماکدوخ  هب  ناروشم 

هاش هاش  اب  هک  نم  اب  شاب  نانچ  **** هاوخم رد  تدیان  رب  هچنآ  نم  ز 

درک شومارف  ار  دوخ  ياهنخس  **** درک شوگ  ناتساد  نیاک  هداتسرف 

ناشف شتآ  قرب  نوچ  هدنباتش  **** ناشک لد  رب  غاد  دش  هاش  يوس 

تشپ تشگ  ات  ود  ار  نبورس  وزک  **** تشرد ياهماغیپ  تفگ  ورف 

دیشک رب  رگج  زا  شاب  رود  یکی  **** دینش ردنکس  باوج  اراد  وچ 

دوب اراد  مان  �هکس  مه  هک  **** دوب ارای  هچ  ار  يا  هکس  یب  هک 

درز يور  ار  هدنشوین  دش  نازگ  **** درک دای  ناتساد  یسب  يدنت  هب 

دنلب خرچ  راک  رب  سوسفا  هک  **** دنخ رهز  نآ  ردنا  تفگ  دیدنخب و 

دنک اراد  گنهآ  ردنکسا  هک  **** دنک اراکشآ  ملظ  هچ  نیب  کلف 

فاصم مه  شمشاب  نم  هک  دشاب  هک  **** فاق هوک  دوب  دوخ  رگ  هن  ردنکس 

بآ يایرد  شیپ  ناد  هرطق  زا  هک  **** باقع گنج  هب  ار  يا  هشپ  نانچ 
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وا هار  رب  مشچ  دش  داتسرف و  **** وا هاگرد  هب  ار  يدصاق  کبس 

درمشان دجنک  زا  رپ  يزیفق  **** درپس دصاق  هب  ناگوچ  يوگ و  یکی 

شوخ هاش  لد  دش  هیبعت  نادب  **** شکشیپ نآ  زار  شنتخومآ  رد 

مایپ دوخ  اب  هتفریذپ  اراد  ز  **** ماگزیت دصاق  دش  مور  يوس 

موم شتآ ز  وچمه  دش  هدنزورف  **** مور هاش  رب  دمآ  رد  نوچ  هرز 

یگدنتسرپ ناشن  شدومن  **** یگدنب هیاپ  رد  هدنکفارس 

زاب نخس  زک  هرگ  نیتسخن 
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درک زاغآرس  یبرچ  هب  ار  نخس  **** درک

دندش نامرف  هدنب  ناگداتسرف  **** دندش ناج  مکاح  ناهد  نامرف  هک 

؟ ياج هب  مرآ  هدنامرف  نامرف  هک  **** يار زوریف  هاش  مدیامرف  هچ 

هاش دزن  زا  درآ  تشرد  یمایپ  **** هاوخ رذع  ناک  تسنادب  ردنکس 

ماک داشگب  دنب  زا  روآ  مایپ  **** مایپ روایب  اتفگ  هراغ  یب  هب 

تشاد شیپ  ارف  کی  کی  دروایب و  **** تشاد شیوخ  هلس  رد  هک  یعاتم 

داشگرب نابز  اراد  ماغیپ  هب  **** داهن ردنکس  شیپ  هدروآ  وچ 

تسرد نک  نیا  هب  يزاب  وت  یلفط  هک  **** تسخن دمآ  ردنا  يوگ  ناگوچ و  ز 

تدیآ درد  هب  لد  یگدوهیب  ز  **** تدیآ دربن  يوزرآ  رگو 

دنار وت  رب  هپس  مهاوخ  شیب  نیزک  **** دناشف هدرمشان  دجنک  نامه 

دنلب یحتف  دید  اهلاف  نیرد  **** دنمشوه رواد  ناهج  ردنکس 

شیوخ شیپ  ناوت  شدیشک  ناگوچ  هب  **** شیپ دزیرگ ز  نآ  هچ  ره  هک  دز  لثم 

نتشیوخ رب  کلم  مشک  وز  ات  هک  **** نم هب  ناگوچ  داد  نآ  زا  هاش  رگم 

سایق رد  دهن  یم  نیمز  لکش  هب  **** سانش تئیه  درم  ار  يوگ  نامه 

درب يوگ  وزا  مهاوخ  يوگ  نیدب  **** درپس ار  ام  هاش  نیمز  يوگ  وچ 

يرواد رد  دمآ  رد  دجنک  هب  **** يرگشرازگ نآ  درک  هنوگ  نیز  وچ 

يابر دجنک  ناغرم  درک  بلط  **** يارس نحص  هب  دجنک  تخیر  ورف 

دنتخادرپب دجنک  ار ز  نیمز  **** دنتخات وا  رد  ناغرم  هظحل  کی  هب 

نورب دیآ  دجنک  زا  هک  نغور  وچ  **** نومنهر نیرد  اتفگ  تسیباوج 

هاپس دمآ  روخ  دجنک  غرم  ارم  **** هاش تخیگنا  دجنک  زا  رکشل  رگا 
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درپس دصاق  هب  دجنک  شاداپ  هب  **** درخ نادنپس  يزیفق  هگنآ  سپ 

سانش ناسنیدب  مه  ارم  هاپس  **** سایق ناز  يرگشل  دشک  رگ  هش  هک 

تخر تسبرب  شیوخ  رخ  تشپ  هب  **** تخس دید  نینچ  یباوج  دصاق  وچ 

بان رهز  نوچ  ریگولگ  یباوج  **** باوج ردنکس  زا  دناسر  اراد  هب 

ار هاوخدب  دوب  يوق  تجح  هک  **** ار هاش  یگریط  نآ  زا  تفشآرب 

يروای نایناریا  زا  درک  بلط  **** يرواد نارد  اراد  رادناهج 

نینزغ و مزراوخ و  نیچ و ز  ز 
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روتس لعن  دش ز  نینهآ  نیمز  **** روغ

فاکش نهآ  ياسرف و  گنس  همه  **** فاق هوک  نوچ  درک  مهب  یهاپس 

تفگش ندرمش  زا  لقع  دنام  ورف  **** تفرگرب هپس  رامش  ضراع  وچ 

باسح دمآ  ردنا  رازه  دصهن  هب  **** باکر کباچ  ناراوس  یگنج  ز 

شروشک دنز  ایرد  جوم  یمه  **** شرگشل زک  دید  نوچ  يوجناهج 

دناوخ موب  ار  موب  نآ  دش  وا  اجک  **** دنار مور  يوس  شتآ  وچ  یهاپس 

دنک ياپ  وا  درگ  زا  دش  ار  ابص  **** دنت يایرد  وچ  دمآرد  نمرا  هب 

موب دیزرلب  ایرد  دیشوجب  **** مور ياصقا  هب  ات  نیمز  رد  نیمز 

مس هناگیپ  ناروتس  لعن  ز  **** مگ جنگ  نوچ  تشگ  نیمز  رد  فلع 

دنک یبارخ  دبات  هک  اج  ره  هب  **** دنک یباتفآ  رگا  هاش  یپ 

اراد گنج  هب  ردنکسا  نتفاتش  شخب 21 - 

شخرد نوچ  ناشفرد  ملد  ماک  هب  **** شخب حور  قوار  نآ  یقاس  ایب 

دوب يزور  كاخ  دروخ  وا  ارم  **** دوب يزورف  لد  مروخ  ار  وا  نم 

یهت ادابم  ملاع  دق  نیزک  **** یهگآ راک  تسیعاتم  وکین  هچ 

دنمشوه دوب  ملاع  راک  رد  هک  **** دنلب درآرب  رس  یسک  ملاع  ز 

ار هاگنب  دزد  زا  درادهگن  **** ار هار  نیا  دیامیپن  يزاب  هب 

شیوخ راک  دنک  ناسآ  يزور  وزک  **** شیوخ راب  زا  تلآ  نآ  دزادنین 

تدیآ راک  هب  امرس  ماگنه  هک  **** تدیآ راوخ  هچ  رگ  لوک  نکفیم 

دربن دوخ  اب  هماج  یلهاک  زا  هک  **** درمب امرس  هویرگ ز  رب  یسک 

یهگآ ار  هدنسرپ  داد  نینچ  **** یهشنهاش حرش  �هدنرازگ 
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دیدپ تمایق  دمآ  هک  یتفگ  وت  **** دیشک نمرا  هب  رگشل  وچ  اراد  هک 

وا راکیپ  هب  تمایق  درآ  هک  **** وا راک  زا  ردنکسا  هگآ  دوبن 

لیس دروآرد  ایرد  هب  نافوط  هک  **** لیخ لیخ  نایراهنز  دندیسر 

هایس دش  نیمز  ناشوپ  دالوپ  ز  **** هار دمآرد ز  اراد  نوخیبش 

تسه هکاجنآ  دش  لفاغ  زور  بش و  **** تسم هاوخدب  تفگ  يا  هدنهوژپ 

دنک نوریب  هک  انامه  شکلم  ز  **** دنک نوخیبش  کی  رگا  هاش  وا  رب 

باتفآ ناهج  دریگن  ناهنپ  هک  **** باوج شداد  دیدنخب و  ردنکس 

نتفای رفظ  دیاشن  يدزد  هب  **** نتفات نانع  تقو  هب  ار  کلم 

هدنهوژپ
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درک زاس  هپس  نادنچ  هناراد  هک  **** درک زاغآ  رگید 

سانش رگشل  دنتسه  هکیناسک  **** سایقرد ناوت  ندرمش  ار  نآ  هک 

زیرزیر ار  واگ  دص  هیپ  دنک  **** زیت غیت  کی  تفگ  ودب  ردنکس 

دنلب رایرهش  زا  دمآ  دنلب  **** دنمجرا نانچ  یباوج  ار  هپس 

نامد یئاهدژا  مور  هب  دمآ  هک  **** نامز ره  یمه  دش  رت  مرگ  ربخ 

غیت قرب  یمه  درآرب  ردنت  هب  **** غیم غیت  ناک  تسناد  وچ  ردنکس 

رایرهش رد  رب  دوش  هناور  **** راید ره  زا  رگشل  ات  داتسرف 

سورع نوچ  يرگشل  هتسارآ  دش  **** سور مور و  هجنرفا و  رصم و ز  ز 

ناروآ مان  مان  زا  تساوخ  ددع  **** نارکیب رگشل  دش  هوبنا  وچ 

راوس درفم  ناریلد  دمآرب  **** رازه دصیس  هک  ضراع  داد  ربخ 

ماج دوریب و  تخاس  نمجنا  یکی  **** مامت رگشل  راک  هتخاس  دش  وچ 

موم دندرک  مرن  کلم  رهم  هب  **** مور نازغم  رادیب  دنتسشن 

وا راک  رد  دیچیپ  دنار و  نخس  **** وا راگیپ  اراد و  راک  زا  هش 

رازراک نتسج  رب  تسب  رمک  **** رایرهش رومان  نیاک  تفگ  نینچ 

گنت راک  نتخیوآ  هب  دمآ  هک  **** گنج حلص و  زا  شریبدت  میزاس  هچ 

مان دنراینرب  ام  يدرم ز  هب  **** ماین زا  غیت  میراینرب  رگا 

رمک مشاب  هتسب  دوخ  دادیب  هب  **** روجات زا  مناتسب  جات  رگو 

منک نوچ  نایک  اب  ینزهر  نیا  نم  **** منک نوریب  کلم  زا  یک  ار  نایک 

یگریچ دهد  ار  ام  شیدنادب  **** یگریط نیدب  رتخا  هک  مسرتب 

هابت ددرگن  ام  رب  راک  وزک  **** هار مسر و  نیا  رد  دشاب  ریبدت  هچ 
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باوج ار  نخس  نیا  دیروآ  دیدپ  **** باوص يار  بوخ و  هشیدنا  هب 

شوگ دندرک  هدنیوگ  راتفگ  وچ  **** شوه رادیب  ناریپ  هدید  ناهج 

نابزرم رب  دندرک  هزات  اعد  **** نابز رسکی  دنداشگ  خساپ  هب 

تخس شورین  تسا و  دنلب  شخاش  هک  **** تخرد نویامه  نیا  داب  زبسرس  هک 

داب هزاورد  جات  وا  مصخ  رس  **** داب هزات  ناهج  شتخت  هب  جات و  هب 

تسج زاب  ام  دیاب ز  هچ  یتسرد  **** تسرد وا  نوچ  تسه  وا  يار  همه 

زج هب  **** میرذگن وا  نامرف  نکیلو ز 
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میرپسن وا  نامرف  هار 

ار هدیدنسپ  ناکریز  نامه  **** ار هدید  ناهج  دیآ  لد  رد  نانچ 

هار دمآرب ز  تشحو  راخ  همه  **** هاوخ هنیک  لد  دش  رو  هنیک  نوچ  هک 

زوس هنیک  شتآ  دوب  خرف  هک  **** زورفرب ار  هنیک  شتآ  زین  وت 

نب ورس  اب  دیب  دشک  رس  اجک  **** نهک دیب  مصخ  يون  ورسوت 

تسندرک ورد  باسح  رد  ناون  **** تسندرک ون  تقو  ار  غاب  نهک 

دهم يارآرب  ار  ناهج  سورع  **** دهع هزات  تلود  نیا  يابید  هب 

رس دادیب  تیعر ز  دچیپب  **** رگدادیب تسه  وت  شیدنادب 

یسب نمشد  هناخ  زا  مه  دراد  هک  **** یسک ناز  تندیساره  دیاب  هچ 

ار دایرف  قلخ  زا  نک  تیافک  **** ار دادیب  نییآ  شکرد  ملق 

ریلد هن  رد  ياپ  ینکفا  مصخ  هب  **** ریس تشگ  تکلمم  نوچ  وت  مصخ  ز 

نانع نک  رت  مرگ  ار  ماجنا  هر  **** نان دنب  رد  مرگ  نینچ  يرونت 

تسا رد  رب  يرواد  نیا  زک  وک  یلد  **** تسا رس  ار  ام  ياپ  ار  هاش  اجک 

دنز مد  نیا  هک  دشاب  هرهز  ار  هک  **** دنز مه  رب  هک  ار  هش  يانمت 

نوخ هب  دراین  یتسد  شیپ  هش  هک  **** نومنهر تصخر  دش  متخ  نیا  رب 

نایم ددنبن  لوا  يزیرنوخ  هب  **** نایک تخت  مرزآ  درادهگن 

يروای نآ  تفای  ناشک  رگشل  ز  **** يرواد نآ  مکح  رد  وچ  ردنکس 

ناتساد مه  تشگ  یشک  رگشل  هب  **** ناتسار تصخر  يروتسد  هب 

رایتخا یعلاط  شدمآ  تسدب  **** راگزور شدرگ  زک  زور  یکی 

هاپس دبنج  ياج  زک  دومرفب  **** هار بیترتب  نویامه  یلافب 
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گنت هاوخدب  نیک  رب  هتسب  نایم  **** گنج زوریپ  هاش  دش  بات  نانع 

تسدب يدیلک  یئاشگ  روشک  هب  **** تسم ریش  نوچ  دالوپ  ریشمش  ز 

رتشیب مه  روبنز  ياعوغ  ز  **** رتشین اب  روبنز  وچ  یهاپس 

دنموزریف نودیرف  زا  دنام  هک  **** دنلب شفرد  زا  دوب  هتسج  ناشن 

دوب هدنزاون  ار  ناتسود  کلف  **** دوب هدنزاس  تقو  نآ  هک  یتقو  هب 

شقن هب  يدنرپ  دزرب  قوجنم  هب  **** شفرد ینایواک  زا  رترب  یسب 

شرورپ هتفای  نتساریپ  هب  **** شرا هجنپ  هب  ینوتس  ربونص 

ار هدننیب  هک  **** ریرح زا  يرکیپ  اهدژا  ورب 
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ریفن دمآرب  وز 

هایس ربا  هوک  هلک  رب  وچ  **** هالک مچرپ  دعج  زا  رس  رب  هدز 

رون شلاب ز  رپ و  هیس  یباقع  **** رود ادیپ ز  دوب  اهگنسرف  هب 

يرکیپ اهدژا  نانچ  رب  رس  هب  **** يرگشل نانچ  اب  اهدژا  نآ  دش 

كاخ تشم  کی  رهب  زا  هچ ؟ رهب  ز  **** كاندرد دوخ  بوشآ  زا  درک  ناهج 

دنب گرگ  شندرک  ناوت  يریش  هب  **** دنچدنچ ات  كاخ  نوگ  هبرگ  نیا  زا 

رگج هگ  دوب  اولح  هاگ  وا  رد  **** رس هدیچیپ  تس  هلاون  کی  ناهج 

كاخ تشط  یکی  دش  نوخ  تشط  یکی  **** كاغم رد  نیمز  يدنلب  رد  کلف 

تشذگرس یسب  شوایس  نوخ  وچ  **** تشط هدولآ  ود  ره  نیرب  هتشبن 

دروآ نوخ  ریز  رد  كاخ  همه  **** دروآ نورب  تعاضب  رگ  نیمز 

سردایرف هار  دش  هتسب  رب  هک  **** سک دایرف  تشط  نیرد  دتفین 

هاوخ دایرف  درم  هب  هتسب  ولگ  **** هار تسب  ولگ  رد  ار  دایرف  وچ 

ینک يرای  شیوخ  یشوماخ  هب  **** ینک يراصح  دوخ  هدرپ  را  هب 

ناریا ناگرزب  اب  اراد  ندز  يار  شخب 22 - 

زورفرب نم  زغم  هگشتآ  هب  **** زوس هبوت  شتآ  نآ  یقاس  ایب 

دوب شتآ  مقرف  رب  عمش  نوچ  هک  **** دوب شوخ  ملد  يزورف  سلجم  هب 

تسوا دابآ  نمیا  ادخ  هانپ  **** تسوا داد  زا  یبوخ  ار  دنمدرخ 

تسین دنمدرخ  اناد  کیدزن  هب  **** تسین دنسرخ  کلم  نیدب  وک  یسک 

تسدرخبان يوک  �هیاسمه  هک  **** تسدب نآ  دش  هیاسمه  کین  درخ 

ینز مک  درخ  ناتساد  را  هب  **** ینز مد  نادرخبان  يوک  رد  وچ 
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درک دازآ  یناقهد  ندرگ ز  هک  **** درک دابآ  هناخ  یسک  هد  نیارد 

شورخ يراینرب  نانز  ندرگ  ز  **** شود ندرگ ز  راب  یهن  را  زین  وت 

شارترب دوخ  دوس  دوخ  دوب  زا  مه  **** شاب شیوخ  �هیامرس  هب  ایرد  وچ 

گرب زاس  نتشیوخ  زا  وش  یتخرد  **** گرم زور  ات  شیوخ  ینامهم  هب 

زاب درک  یق  تشگنا و  دش  نت  همه  **** زاگ دروخ  ناسک  گرب  هلیپ ز  وچ 

نادرخب اب  درک  نینچ  شرازگ  **** نادبوم زا  يریپ  رت  هدنرازگ 

تسد و رد  غیت  شمه  **** هتسارآ دمآ  مور  هاش  نوچ  هک 
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هتساوخ مه 

مور یئاهدژا ز  نورب  دمآ  هک  **** موب زرم و  همه  رد  دش  مرگ  ربخ 

هتخاس يرواد  تلآ  همه  **** هتخارفا رس  اراد  شاخرپ  هب 

دوب زوسناهج  اراد  دادیب  هک  **** دوب زورون  هدژم  نیدب  ار  ناهج 

یگراکمتس زا  دندمآ  هوتس  **** یگرابکی هب  روشک  موب و  وزا 

هتسارایب ردنکس  رهم  هب  **** هتساخ شنم  یتسرپ  اراد  ز 

تشذگ ایرد  ردنکس ز  جوم  هک  **** تشگ هاگآ  لد  ایرد  ياراد  وچ 

نمجنا یکی  ناهنپ  تسارآرب  **** نز يار  لد  نشور  ناریپ  ز 

تسج زاب  يا  هراچ  يرواد  نآ  رد  **** تسرد يارب  ینادراک  ره  ز 

تسب زاب  دنک  نوچ  ار  خرچ  دب  **** تسکش درآرد  نوچ  ار  هاوخدب  هک 

نورب ردنکس  راک  دیآ ز  هک  **** نومنهر زا  دزومآرد  نوسفا  هچ 

دوب هدیسرت  شیگنج  زوریپ  ز  **** دوب هدید  شیزوریپ  گنج  رد  وچ 

يا هراوخمغ  چیه  یمغ  شدروخن  **** يا هراچ  سک  راک  نآ  رد  شدرکن 

تسشتآ نوچ  مرگ  یگدنزوس  هب  **** تسشکرس وک  دندوب  هتسناد  وچ 

شومخ رسکی  دندوب  راک  نآ  رد  **** شوگ هب  دراینرد  سک  ياهنخس 

ناروآ مان  یمان ز  دوب  يرس  **** نارواش هگنز  زا  رد  همخت  هب 

زرگ يوزاب  دوب و  شنشوج  نت  **** زرب رف و  زا  هک  یمان  زربیرف 

دوب هاگآ  هنیشیپ  لاوحا  ز  **** دوب هاگ  نمجنا  نآ  رد  تعیب  هب 

هاگمزب نیا  وت  زا  داب  دابآ  هک  **** هاش مزب  رب  هاگ و  رب  تفگ  انث 

وت مارآ  زا  رود  شبنج  نامه  **** وت مان  زا  ملاع  یهت  ادابم 
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شیوخ زردنا  رد  نم  اب  تفگ  نینچ  **** شیپ دهع  زا  نم  ياین  هتشذگ 

راگن رهوگ  ماج  نآ  زا  داد  ربخ  **** راغ گنهآ  ورسخیک  درک  نوچ  هک 

ریز هب  الاب  رتخا ز  دیآ  دورف  **** رید هناتام  دوز  علاط  رد  هک 

یشتآ هدکشتآ  ره  رد  دنز  **** یشکندرگ مور  زا  دیآ  نورب 

دروآ تسشنرب  نایک  تخت  هب  **** دروآ تسدب  ناریا  کلم  همه 

ياپ دیآرد ز  يزور  ماجنارس  **** ياج هب  دنامن  مه  دریگ و  ناهج 

دابم زگره  هک  دتفا  بلاق  نآ  رد  **** داژن یمور  درم  نیا  هک  ادابم 

مان دنز  خی  رب  هاش  را  هب 
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وا مارآ  روشک  نیا  رد  دراین  **** وا

جنگ رهب  زا  دشوک  ناج  هب  سلفم  هک  **** جنر هب  دیآ  تلود  وزک  دیابن 

دنک تعانق  اهنت  مور  کی  هب  **** دنک تعاط  هک  دتسرف  یبیرف 

تسهب شتآ  زا  بآ  ندناشفارب  **** تسهب شوخان  مشخ  زا  شوخ  بیرف 

شیوخ يوزارت  نزو  رادهگن  **** شیوخ يوزاب  روز  رب  هیکت  نکم 

دروآ نیمک  نهآ  رب  نهاکس  **** دروآ نیک  هک  روایم  شتآرب 

زیر هب  درآ  شزغم  يرتسا  نورح  **** ریش دتفیب ز  يریش  مهس  رگا 

نتشارفارب تیار  تساج  ناز  و  **** نتشاد ناهج  دیاش  سومان  هب 

يرورس دنک  اراد  هیاپ  نیزک  **** يرسمه يوعد  زا  شرآ  نورب 

رامش ردنا  شدنرآ  رز  خرن  هب  **** رایع مه  دوب  رز  اب  هک  وج  نآ  ره 

كاخ هب  دیآرد  يراخ  كون  زا  هک  **** كانمهس �هدنرد  ریش  اسب 

ینک ینیب  هدرخ  را  شدرخ  نیبم  **** ینک ینیک  مرگ  یمدژک  اب  وچ 

راد شیپ  رس  تفگ  ار  دورمن  هک  **** راد شین  �هشپ  نآ  زا  شیدنیب 

درم چیه  رب  تشاذگب  درم  یپ  **** دربن ردناک  تسار  یسک  نآ  ناهج 

باتش درآ  یمخز  نیرت  هبرف  هب  **** بابک دیاخ  ریس  اب  وچ  هنسرگ 

نک هماج  دوش  ددرگ  هماج  مه  وچ  **** نزو دنزرف  تسه  رگ  هناگیب  هن 

تساوخ دنزرف  رهم  رگد  دیابن  **** تسار دنزرف  دق  رب  هماج  دش  وچ 

دنزگ يو  زا  دشاب  ار  ورس  یهس  **** دنلب هایگ  درآرب  الاب  وچ 

تشون دیابن  رد  قرو  ار  نخس  **** تشذگ دیابن  ناگزرب  دنپ  ز 

راگزومآ دنپ  تدیآ  دای  هب  **** راگزور دوش  هدومزآ  نوچ  هک 
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دیلک درآ  فک  رد  ار  هراچ  رد  **** دینش تحیصن  وک  يرگ  شلاگس 

زغل ياپ  نآ  راک  زا  دش  ناساره  **** زغم هدولاپ  ریپ  نآ  دنپ  را  هش 

ار مرزآ  تشاد  یکچوک  رس  هب  **** ار مرگ  شتآ  تشکن  نکیلو 

كاخ يور  رب  رام  نوچ  دیچیپب  **** كانمشخ نزیار  �هتفگ  زا  دش 

ار هتسب  رد  مشچ  هرگ  زا  داشگ  **** ار هتسویپ  يوربا  دزرب  هرگ 

نزو گنس  زا  دتفا  رود  هک  یمشچ  هب  **** نزوگ رد  اهدژا  نوچ  دید  ورد 

ینهآ مرن  هچ  نم  رد  هک 
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يا هدیدنسپ  ار  وا  دالوپ  هک  **** يا هدید 

موم هب  يرآرب  شتآ  هوک  هر  **** مور لها  يدرم  نم  هب  یئامن 

گنن هب  درآرد  نازابزاب  رس  **** گنچ هب  ناکبک  يزاب و  هب  ناباقع 

یسب وا  نوچ  هتسب  رمک  مراد  هک  **** یسک فاصم  رد  رمک  مدنب  هچ 

ریش هزرش  اب  هدنزارگ  روگ  وچ  **** ریلدان نآ  نم  اب  دنک  يریلد 

بابک دشاب  هدروخ  شنت  زا  ریش  هک  **** باوخ دیآ ز  رد  هگنآ  نکیل  شرس 

نارگنهآ کسیاخ  کتپ و  اب  هن  **** نارگ تخس و  غرم  �هیاخ  دوب 

لاگسدب نینچ  ناگرزب  اب  دوش  **** لاسدرخ كدوک  نیک  تسناد  هک 

شیوخ مرش  نم و  هوکش  دراذگ  **** شیپ هب  درآ  يدرد  حدق  لوا  هب 

منک ینوبز  نانوبز  شیپ  هک  **** منک ینومنهر  ار  گنن  دوخب 

راهنیز غزو  زا  گنهن  دهاوخن  **** رام رهز  رد  هقرغ  دوش  دوخ  رگا 

روش بآ  زا  دنار  نورب  یتشک  هک  **** روز تسد  نآ  دزیخ  اجک  یمور  ز 

ار دیشمج  ياج  دنک  انمت  **** ار دیشروخ  گنروا  دناروشب 

مج ماج  ورسخیک و  تخت  درب  **** ملع درآرب  ناریا  جارات  هب 

داهن دیاب  شیوخ  روخ  رد  مدق  **** داهن دیاب  شیب  نایک  هوکش 

دنزگ دناسر  ار  نایژ  ریش  هک  **** دنمروز ان  هابور  تسیک  گس 

اوه دیرگن  ات  نیمز  ددنخن  **** اون ار  ناهبور  دوب  ناریش  ز 

دنک يراوهار  وک  تسا  یگنل  وچ  **** دنک يراد  هیام  وک  تسد  یهت 

هوتس میاین  یمور  لفط  کی  ز  **** هوکش نیا  اب  هک  یناد  کین  دوخ  وت 

مهد شتسکش  نانابش  بوچ  هب  **** مهد شتسم  نامالغ  تسد  هب 
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دنک ینورح  وا  اب  ریپ  رخ  **** دنک ینوبز  گس  زا  هک  يربزه 

زیخم رب  وگ  تسه  شنداتفا  رگ  **** زیرگ دریگ  هشپ  زا  هک  یباقع 

ریت ماسرس  هب  شزغم  داروشب  **** ریپ هابور  دسرت ز  هک  یگنلپ 

روتس مس  هب  مراپس  نوچ  شرس  **** روز لیپ  نم  ادرف  هک  ینیبب 

يرسفا دنلبان  دوب  رسمه  هک  **** يرس یجارخ  ینوبز  دشاب  هک 

نایم رب  رمک  رس  رب  جات  منم  **** نایک هاگمزب  رب  هدننیشن 

دنک ابآ  ياج  نم  ز  **** يوگتفگ رس  زک  یگرای  ار  هک 
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يوجتسج

دزخ یک  نایمور  نت  زخ  نیرد  **** دزس ار  نایک  مه  نایک  هالک 

یپ تسس  یمور  زا  مسرت  ارچ  **** یک تشپ  نمهب و  �همخت  زا  نم 

راگدای منم  نیرز  گنروا  رب  **** رایدنفسا عرد  زد و  نیئور  ز 

هایس ددرگن  نشور  زور  وا  رب  **** هار هنیشیپ  هب  ددرگ  زاب  رگا 

نم ياپ  رد  هدنکفا  دنیب  يرس  **** نم يایرد  هب  درآ  یتشک  رگو 

مهد شبآ  هب  مناتس  شکاخ  ز  **** مهد شباوج  یخلت  هب  ایرد  وچ 

باتفآ رب  تسد  رگد  دران  هک  **** بآ مزیر  نانچ  یصاع  ربا  نآ  زا 

دوب یئایموم  زا  هب  شتسکش  **** دوب یئاتسور  نوچ  هدنزیتس 

دشک ناسآ  هدنب  رخ  تخر  ات  هک  **** دشک نالاپ  هک  هب  رز  نیز  زا  رخ 

دنمک مرآ  ندرگ  رد  زاب  شنم  **** دنلبرس ما  هدرک  ار  دیص  نآ  نم 

درگ زاب  ناورسخ  یخاتسگ  ز  **** دروخلاس هدیسوپ  زغم  يا  وت 

نتخادنا رد  یهوک  هب  يدنمک  **** نتخاس یکباچ  نیا  دش  کباچ  هن 

نتخومآ يرادناهج  ار  کلف  **** نتخورفارب ارحص  هب  یغارچ 

ياج تسدیدپ  ار  يرهوگ  ره  هک  **** ياپ شیوخ  هزادنا  هب  زج  شکم 

دوب الاک  هدیدزد  هراگنا  مه  **** دوب الاب  دروخ  رد  هن  وک  ابق 

درب يار  رس  زا  تیگتشگ  نهک  **** درب ياج  زا  يریپ  ترتف  ار  وت 

تشم هب  دریگ  هک  هب  اصع  هزین  ز  **** تشپ هدرزآ  ددرگ  نهک  ریپ  وچ 

زغم هب  دیآرد  يراک  شومارف  **** زغن يار  دوش  نوگرگد  يریپ  ز 

زامن رد  یکی  نادوتس  رد  یکی  **** زاس بیز و  اب  تسزیچ  ود  ناریپ  ز 
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ياپ هناریپ  وت  شکورف  نک  اهر  **** يامزآ گنج  ناناوج  رب  ناهج 

دنک يرای  هچ  هتسکش  حیلس  **** دنک يراوس  یک  ناوتان  نت 

ریت غیت و  دسر  نوچ  دنک  یجنایم  **** ریپ هک  ناز  دوب  انرب  هک  هب  هپس 

نبران دروان  رب  تقو  یب  هک  **** نخس دیاب  تفگ  دوخ  ماگنه  هب 

دیرب دیاب  زاب  هگپ  ار  شرس  **** دیشک رب  اون  هگیب  هک  یسورخ 

رت هاگولگ  ات  هب  گشخ  نابز  **** رسب يرآ  رس  ات  نک  دنب  نابز 

زا تسهب  **** دوب رت  نوخ  هب  وک  نابز  یب  رس 
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دوب رس  یب  هک  ینابز 

شیوخ ماگنه  هب  زج  نزم  رب  سفن  **** شیوخ ماک  رد  رادهگن  ار  نابز 

دنک يراگماک  دسر  شماک  وچ  **** دنک يراد  ماک  وا  هک  هب  نابز 

ماک دیاین ز  نوریب  هک  دش  نآ  زا  **** مان تسار  دش  هک  وزارت  نابز 

نوگنرس دوش  دبنج  هک  وس  ره  هب  **** نورب دیآ  یماگ  دوخ  ماک  زا  وچ 

تفگ زاب  شدیاب  نابز  رگید  هب  **** تفهن دشاب  هک  اهینتفگ  اسب 

شوگ هب  دیاینرد  ار  هدنشوین  **** شوک تخس  دوش  وک  یسک  نتفگ  هب 

تخس دنیوگن  هتخس  دنیوگب  **** تخت جات و  بحاص  اب  هک  هب  نخس 

هاوخرذع دش  ریپ و  نآ  دش  نامیشپ  **** هاش درک  یسب  يدنت  هنوگ  نیز  وچ 

یسک درادن  یشیوخ  هاش  اب  هک  **** یسب ناهاش  راک  رد  تساهرطخ 

رهم دنراین  رب  دوخ  دنزرف  هب  **** رهچ دنزورف  رب  يا  هنیک  زا  وچ 

تسشوخ ندید  رود  زا  رد  شتآ  هب  **** تسشتآ هاش  دنویپ  هک  انامه 

ار هار  دنک  یلاخ  ربک  زا  رگ  **** ار هاش  دوب  قفاوم  تحیصن 

روش كاخ  رد  هدنکفا  یمخت  دوب  **** روز دنوادخ  اب  يرگ  تحیصن 

رایرهش دش  مرگ  وا  دنپ  زا  هک  **** رازگ تحیصن  نآ  تشگ  هاگآ  وچ 

درک دای  ار  هاش  نابز  نیریش  هب  **** درک داینب  هنوگرگد  ار  نخس 

یئوت اراد  وچ  دراد  هچ  فلاخم  **** یئوت اراکشآ  رود  ياراد  هک 

هالک دناتس  تلود  ياراد  ز  **** هاپس درآ  هک  ردنکس  دشاب  هک 

تستخورفا وت  غارچ  هراتس  **** تستخود نامسآ  هالک  نیا  ارت 

درک دروآرب  وز  ناوت  یگنس  هب  **** دربن دزاس  هوک  اب  هک  یخولک 
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رانچ اب  يرسمه  يوعد  دنک  **** راگزور سب  هنات  ودک  تخرد 

ریز هب  دیآ  ندرگ  رد  هتسب  نسر  **** ریس لان  �هبالود  ددرگ ز  وچ 

هتخاس نسر  یئایگ  قاس  ز  **** هتخارفا ندرگ  وا  تسا  یئودک 

هاچ هب  دتفارد  شولد  هراب  رگد  **** هایگ دشاب  وچ  دسوپ  دوز  نسر 

غارچ دریم  شیپ  یگناورپ  هب  **** غاب هب  درآرد  لعشم  دیشروخ  وچ 

گنلپ شیپ  ياپ  دهن  هنوگچ  **** گنل هابور  هجنپ  رس  ماگنه  هب 

رب هک  **** هن هشوگ  رب  شیوخ  يوربا  هرگ ز 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1245 

http://www.ghaemiyeh.com


هرگ ار  نامک  رتهب  هشوگ 

راک هب  دیاین  یمرگ  راک  رد  هک  **** رارب ملاع  راک  یگتسهآ  هب 

یتخوس ار  هناورپ  هن  ار  دوخ  هن  **** یتخورفین یمرگ  هب  را  غارچ 

رود هار  نهد  ات  نانز  دشابن  **** رونت ردنا  شتآ  هدمآ و  ریمخ 

دیدن نامیشپ  سک  ار  هدنبیکش  **** دیلک ار  اهدنب  دروآ  بیکش 

نتخات رد  لیپ  کت و  رد  سرف  **** نتخاب دب  جنرطش  تسوکین  هن 

تسدب دمآ  يدور  همخز  ات  هک  **** تسکش ندروخ  مخز  زک  دور  اسب 

منک نوچ  نارگید  اب  وت  باسح  **** منک نوزفا  وت  سایق  یهاش  وت 

درک دای  ناتساد  نیز  هنوگ  یسب  **** درم هدید  ناهج  اراد  میظعت  هب 

زغن ياهنخس  ناز  لد  مرن  دشن  **** زغم هدیشوج  ياراد  رادناهج 

نتخوس نخس  زغم  تساوخ  وا  زک  **** نتخورفا شتآ  يدنت و  نآ  رد 

ریرح اب  ار  کشم  دروآ  راک  هب  **** ریبد ناوید  دیاک ز  درک  بلط 

دای درک  ودب  اراد  هچنآ  تشون  **** داب وچ  دمآ  هدنسیون  ریبد 

ار گنژرا  ینام و  بآ  دربب  **** ار گنر  هبش  کلک  درک  ناور 

تشهب غاب  رادرک  هب  يزغن  هب  **** تشون رکیپ  زغن  �همان  یکی 

رتداینب تخس  نخس  زا  نابز  **** رتدالوپ غیت  زا  یئاهنخس 

هتخاس دش  هناهاش  رهم  وا  رب  **** هتخادرپ زغن  همان  دش  وچ 

ناور دمآ  ردنکسا  هب  اراد  ز  **** ناورسخ �همان  �هدنناسر 

درک زاغآ  ندناوخ  دمآ و  ریبد  **** درک زاب  رس  وچ  همان  داد  ودب 

ردنکسا هب  اراد  همان  شخب 23 - 
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شخب داد  وا  شناد  ره  ار ز  ام  هک  **** شخب داد  دزیا  گرزب  همان  هب 

ریزگان شرد  زا  ار  هدنهانپ  **** ریگتسد هد  يزور  دنوادخ 

كاخ هریت  زا  مدرم  نک  مدرم  هب  **** كانبات بکوک  �هدنزورف 

یندوشخب رایسب  شخب  هنگ  **** یندوب ره  هب  اناد  اناوت و 

يا هیاریپ  هنوگرگد  ار  درخ  **** يا هیام  ار  حور  نامز  ره  وا  زا 

شیوخ نابنا  رد  دنیبن  ینان  هک  **** شیپ هب  درآ  یگنت  نانچ  ار  یکی 

جنس هوک  دهد  یئاه  هدیجنسن  **** جنگ هوک  دنکفا  تسدب  ار  یکی 

تفای جنگ  نآ  هکنآ  دومن  ییعس  هن  **** تفای جنر  ناک  درک  هنگ  سک  نآ  هن 

رب دهاوخ  هچ  ره  دنک 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1247 

http://www.ghaemiyeh.com


تسیکی ار  وا  نتشک  نداد و  ناج  هک  **** تسین مکح  وا 

نتفای ناوت  یک  یمکاح  وا  زج  **** نتفات وا  مکح  زا  رس  دیاشن 

يا هدنکفا  ره  اب  دش  هدنکفا  هک  **** يا هدنب  رب  داب  ادخ  دورد 

سایق نیرفن  هب  ار  نیرفآ  دننک  **** سانشان قح  موق  نیاک  تسدوس  هچ 

دوب ینوبز  ندومن  عضاوت  **** دوب ینوخ  هاوخدب  هک  یئاج  هب 

تسدریز وشم  ناتسدریز  اب  هک  **** تسم ریش  نآ  دز  یناتساد  وکن 

يامزآ گنج  ریش  رد  هجنپ  نزم  **** يار ماخ  هتخپان  لفط  يا  وت 

وک رادهپس  اجک و  تهاپس  **** وک رای  تنم  اب  يا  هجنپ  مه  هب 

ینک یئوجگنج  اهدژا  اب  هک  **** ینک یئوخرام  یئوت  مدژک  وچ 

اهدژا نوچ  غیت  نم و  ین  رگو  **** اهر نارام  يوخ  نیا  يدرک  رگا 

زیرگ ای  نم  یهاوخ ز  گرم  ای  هک  **** زیت غیت  زا  شلام  مهد  تنانچ 

دنلب خرچ  هب  نشور  دیشروخ  هب  **** دنز اتساب و  رذآ  هدنشخر  هب 

تسنمیرها مصخ  وک  تشدرز  هب  **** تسنمشد شنمیرها  هک  نادزی  هی 

ناشف شتآ  ود  ره  رس  هب  موش  **** ناشن منامن  یمور  مور و  زا  هک 

موم هچ  نهآ  هچ  ام  هگشتآ  رد  **** مور يرآ ز  نهآ  همه  متفرگ 

شروشک مرب  ناروتس  ياپ  هب  **** شرگشل دزیخرب و  هچ  یمور  ز 

گرب دیب  کی  گرب  تدش  اب  اجک  **** گرت عرد و  اهراورخ  هب  يرآ  رگ 

نم ياغوغ  هب  يدنت  هک  يدروخن  **** نم يامغی  ناکرت  ریت  رگم 

ینک ارادم  اراد  شیپ  را  هب  **** ینک اراد  شخب  رس  هک  وک  يرس 

ریرح یشوپب  يدرون  رد  هرز  **** ریت يزیرب ز  رپ  ینکشب  نامک 
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چیه رتمک ز  یچیه و  هک  یناد  هک  **** چیپ شوگ  مهد  تنانچ  هنرگو 

نم شوگرخ  باوخ  زا  نمیا  شابم  **** نم شوج  رگج  مشخ  نک ز  رذح 

راک تقو  دود  دبسخ  هک  نادنچ  هک  **** راهنیز نیبم  هتفخ  شوگرخ  هب 

يوج مرزآ  مدرگ  یگتخپ  منک  **** يوخ ماخ  يا  وت  اب  نم  هک  مناوت 

هاچ هب  دتفارد  يراوخ  تقو  را  هب  **** هاش هک  دشاب  تسار  لثم  نآ  کیلو 

زا تیزج  هدب 
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ار هنیرید  مسر  شکم  رد  ملق  **** ار هنیک  ربب  ام 

تخورف دیاب  رابکی  هتشر  رخ و  **** تخود هنیگرگ  هلاس  همه  دیاشن 

نکم يریلد  یشاب  هنخر  رد  وت  **** نهک نادناخ  رد  هنخر  نزم 

ياپ لیپ  اب  هشپ  رپ  درادن  **** ياج مبنج ز  هک  روایم  یئاجب 

شارت ناریش  گنچ  نینها  نکم ز  **** شاب دنسرخ  هداد  ادخ  کلم  هب 

درک شومارف  ار  نتشیوخ  کت  **** درک شوگ  رد  کبک  کت  یغالک 

زاب درک  نامسآ  رد  هتشرف  **** زارف دمآ  مجناک  نمجنا  زاسب 

يوب نتفرگ  دهاوخ  هک  قرف  ز  **** يورسخیک میهید  هک  منادن 

دنک يزاب  هک  ناج  هب  هراتس  **** دنک يزاسراک  ار  هک  هنامز 

ینکفا نایز  رد  دوخ  مشچ  ورس  **** ینکفا نامسآ  رب  هک  یکاخ  ز 

تسکش دیاب  هچ  ار  نتشیوخ  رس  **** تسد ياپ و  نارورس  رگد  رس  منم 

ینزیم دوخ  ياپ  رب  هریخ  ربت  **** ینزیم دوخ  ياضعا  رب  هچناپط 

تدراخ نم  ریشمش  هب  ندرگ  هک  **** تدراد نارب  یناوج  رورغ 

تسکش ندرگ  هک  ار  ناندرگ  اسب  **** تسپ درک  ار  وت  اهنت  هن  مفالخ 

مج لیلکاو  سوواک  تخترس  **** مجع ناورسخ  زا  دبیز  ارم 

منت نیئور  ناهاش  تشپ  زا  هک  **** منهآ نوچ  تخس  یشک  یتخس  هب 

ریرح ياج  هب  دشوپ  هنیگرگ  هک  **** ریپ گرگ  نآ  دسرت  اجک  ناراب 

ار تخت  رسفا و  دیرخ  دیاشن  **** ار تخب  دتس  ناوتن  هدنراد  ز 

درپس نمهب  هب  نم  همان  بسن  **** درب تخر  ناهج  زا  رایدنفسا  رگ 

تشگزاب نم  هب  یهاشداپ  ناهج  **** تشذگ یهاشداپ  زا  نمهب  رگو 
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رایدنفسا روز  نمهب و  لد  **** رازراک هگ  دراد  هک  نم  زج  هب 

ینت نیئور  هب  مرایدنفسا  هک  **** ینمهب يوزاب  دسریم  نم  هب 

تسکش درای  هک  ار  نایک  داژن  **** تسدریز نارگید  منم  هداژن 

يا هدومیپن  نمهب  يوزاب  هب  **** يا هدوب  طلغ  نم  �هزادنا  رد 

شیوخ دنوادخ  ردنا  یصاع  وشم  **** شیوخ دنویپ  هب  مکلم  دنوادخ 

دوس هاگنآ  ینامیشپ  درادن  **** دوب راک  نوچ  هک  وش  نونک  نامیشپ 

ریش ماک  رد  خاتسگ  ياپ  هنم  **** ریلد یتسه  هچرگ  نکم  یناوج 

ياج هب  ینامب  ات  ربم  میاج  ز  **** يارگ یمرن  هب  نک  اهر  یتشرد 

هب
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ترگید روشک  مهد  شهاوخ  هب  **** تروشک مرب  تراغ  هب  يدنت 

گنرد مراد  هتسهآ  شبنج  رد  هک  **** گنس هوک  نآ  متسه  ینکاس  زا  نم 

نیمه میوگ  زاب  تمتفگ  نیمه  **** نیمز دبنجن  ات  ارم  نابنجم 

راگن نوچ  �همان  زا  تخادرپب  **** رایرهش �همان  هدنناوخ  وچ 

باوج دسیون  هتشون  يازس  **** باتش دراک  دومرفب  ردنکس 

تفرگ رهوگ  جنگ  رد  همان  همه  **** تفرگرب ملق  نزملق  ریبد 

دنلب رهپس  شتسد  دیسوب  هک  **** دنسپلد نانچنآ  تشبن  یباوج 

زاب درب  ات  داد  ار  هدنناسر  **** زاونلد همان  دش  هتسب  رس  وچ 

داشگرد ار  جنگ  دص  هتکن  ره  ز  **** داشگ رس  ار  همان  دمآ و  ریبد 

نخس رد  نخس  رد  نوچ  هدومآرب  **** نب هب  ات  رس  همان ز  دناوخ  ورف 

ردنکسا بناج  زا  اراد  همان  خساپ  شخب 24 - 

كاخ اهینتسر ز  هدنزارب  **** كاپ رادناهج  مان  همانرس 

دنمشوه �هدید  �هدنیاشگ  **** دنلب نامسآ  هد  يدنلب 

زاس هراچ  یگراچیب  ماگنه  هب  **** زاین یب  ناهج  زو  نیرفآ  ناهج 

رهپس نادرگ  شدرگ ز  تسب  رمک  **** رهچ تسارآرب  مدرم  هب  ار  نیمز 

باتفآ �همشچ  نوچ  تخورفارب  **** بآ ریشمش  هب  ار  نیمز  ماین 

یگدنکارپ هن  وا  رد  يریپ  هن  **** یگدنب تبسن  یب  دنوادخ 

تسیکدنا وا  کلم  زا  یتسه  همه  **** تسیکی ره  هدننام  هنوگ  یکی 

راک هب  دیآ  هچ  ره  زا  تجاح  يرب  **** رامش يریگ  هچ  ره  زا  تجح  يوق 

تسرد يزیچ  میزاسب  وز  ات  هک  **** تسخن دیاب  هیام  ار  وت  ارم و 
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تسین بات  ار  لقع  نتفایرد  هب  **** تسین بابسا  هب  وا  دیرفآ  چنآ  ره 

تسوا میلست  نارادغاد  زا  لد  **** تسوا میلعت  زومآ  شناد  درخ 

ناهن تمکح  هب  اراکشآ  مکح  هب  **** ناهج دش  وا  مکح  تمکح و  زا  رپ 

تشگزاب ودب  مه  ندمآ  وزا  **** تشد هداس  نیرب  ار  نارپ  هتشرف 

تسوزا یئاشداپ  ارت  ارم و  **** تسوزا یئانشور  ار  هدید  لد و 

ریذپ نامرف  هدنب  ام  تسوا  يادخ  **** ریزگ ار  سک  تسین  وا  نامرف  ز 

راگدرک ششخب  زا  تسین  بجع  **** رادجات ناهج  رد  دنک  رگ  ارم 

تخت جات و  يا  هدروآ  ردام  زک  هن  **** تخب زوریپ  رادناهج  يا  زین  وت 

ناگداد ادخ  رب  وشم  **** تسه هک  یتسد  هریچ  نیا  تداد  ادخ 
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تسد هریچ 

سانش مدرم  درم  انث  دیوگن  **** ساپسان رب  هک  نک  ادخ  ساپس 

یشمرف وا  نامرف  ار ز  یسک  **** یشهیب يرایشه و  هب  ادابم 

دهد يرایرهش  رگ  تسین  بجع  **** دهد يرای  دنودخ  رگ  ارم 

منک يزاب  ریش  اب  ریشمش  هب  **** منک يزارف  ندرگ  هک  مناوت 

تفرگ مهاوخ  هام  اهدژا  نیدب  **** تفرگ مهاوخ  هاگ  رسفا و  غیت  هب 

هام درب  ورف  نوچ  اهدژا  نآ  هک  **** هاش دیشمج  خیرات  يدناوخن ز 

درک هچ  یئاهدژا  توق  زا  مه  **** درم هراب  اهدژا  نادب  نودیرف 

نیمه نامه و  دراد  هیام  وزک  **** نیمز نامسآ و  �هدنراد  هب 

تسین هار  درخ  یب  نادب  ار  درخ  **** تسین هاگآ  هک  ره  وزک  یئادخ 

ام نید  ربمغیپ  دندوب  هک  **** ام نیشیپ  ناگاین  هار  هب 

ساپس نادزی  شیپ  منک  نید  نازک  **** سانش دزیا  میهارب  فحصب 

نایم زا  ار  تشدرز  نید  مرب  **** نایناریا رب  مبای  تسد  رگ  هک 

هدز شتآ  متسد  زا  شتآ  دوش  **** هدکشتآ هن  مراذگ  شتآ  هن 

تسام ناکاین  مسر  ام و  هر  **** تسار هار  هزیکاپ و  مسر  نینچ 

دنامن ناهنپ  کشم  شوخ  يوب  هک  **** دناشف ناوتن  كاشاخ  کشم  نیرب 

دنمک دناسر  امرخ  لخن  رب  هک  **** دنلب لخن  امرخ ز  تسار  یسک 

زاونلد دهد  یگنر  یئوب و  هک  **** زارف ندرگ  تسار  یلگ  ناتسب  هب 

دوب يروز  تسد  شیلحف  اب  هک  **** دوب يروگ  زارفارس  ناروگ  ز 

رتزیت دوب  شگنچ  نادند و  هک  **** رتزیرنوخ ریش  نامه  ناریش  ز 
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روز تسار  وک  تسار  یسک  نآ  بابک  **** روگ نارکی  تسا و  هنسرگ  ریش  ود 

ناشن دهاوخ  دوب  یکی  ندرب  ز  **** ناشک مهرد  موطرخ  دنلیپ  ود 

درم درم  زا  دیآ  دیدپ  يدرم  هب  **** دربن تقو  درم  نم  يدرم و  وت 

هالک مناتس  ای  مهن  رس  ای  هک  **** هار مچیپ ز  زاب  نانع  هگنآ  نم 

سب یشاب و  وت  اهنت  رادناهج  **** سک تسین  ناهج  رد  یتشادنپ  هچ 

تسیا هدنبای  هار  یلزنم  ره  هب  **** تسیا هدنباتش  یگرب  ریز  ره  هب 

نکم يزاس  گنرین  رآ و  دربن  **** نکم يزاب  هرهم  نم  وچ  يرام  هب 

نم کلم  ز 
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یهدیم نمی  زا  لیهس  تارب  **** یهدیم نم  عاطقا 

شیوخ نوخ  �هرطق  ورد  دبای  هک  **** شیم هب  دیاشن  نداد  بارینپ 

یشتآ زا  هن  رهوگ  هب  یکاخ  هک  **** یشکندرگ فال  نیا  زا  شیب  نزم 

تسکش دیاب  زیزرا  زا  ساملا  هک  **** تسد نک ز  اهر  يدنت  مارایب و 

گنس هراخ  اب  زیتسم  رادهگن و  **** گنچ هب  يراد  هک  یم  هشیش  نامه 

دیب رادهگن  شتآ  نافوط  ز  **** دیپس طفن  زرپ  نینچ  یناهج 

راک هچ  تیزج  اب  ار  يوجناهج  **** راذگیم شوخ  شیع  یگدوسآ  هب 

يا هشوخ  رگد  نآ  غاب  شدادن ز  **** يا هشوت  یب  هب  یغاب  داد  یکی 

ریش يولهپ  دزیخن ز  یبرچ  هک  **** ریز هب  روآ  يدیص  نم  رتنوبز ز 

نتخیر يا  هویم  وزا  ناوتن  هک  **** نتخیوآرد دیاب  هچ  یخاش  هب 

تسب لوپ  ناوت  ایرد  يور  رد  هک  **** تسد هب  دیآ  هگنآ  هش  يانمت 

نتساوخ وزرآ  شیوخ  ياج  رب  هن  **** نتسارآرب يرورغ  دیاب  هچ 

تدراب ویب  یئاهدژا  دنت  هک  **** تدراد نارب  یناوج  نمهب  وچ 

رازراک يوس  ییآ  متسر  اب  هک  **** رایدنفسا وچ  تهار  وید  دنز 

تسد ار ز  يرتشگنا  هوای  دنک  **** تسشن نامیلس  دراد  وید  اب  وچ 

راک درک  طلغ  ار  یسب  ام  نوچ  هک  **** راگزور يراک  طلغ  زا  سرتب 

یتخاب طلغ  يزاب  تسین  نانچ  **** یتخادنارب دوخ  اب  هک  یباسح 

ماد هب  دراین  سک  ار  غرمیس  هک  **** ماخ يانمت  نیز  شک  زاب  نانع 

رترازآ مدرم  يربرب  زا  هن  **** رتراوخ یمدآ  يا  هن  یگنز  ز 

يربرب یگنز و  زا  مدنار  نوخ  هچ  **** يرتسگ نیک  ماگنه  هب  ات  نیبب 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1256 

http://www.ghaemiyeh.com


درم دازآ  درازاین  مدرم  هک  **** درگ زاب  یشک  نیک  زا  نک  ارادم 

رسرام هلس  زا  يدنکفا  وت  **** رمک نیک  نیدب  لوا  متسب  نم  هن 

یتخات نم  يوس  نانک  نوخیبش  **** یتخاس يرگشل  نم  زیرنوخ  هب 

نم يابآ  کلم  نم  یناتس ز  **** نم ياج  ینز  رب  مه  هب  ات  نادب 

نتسارآ رگشل  نتسب و  رمک  **** نتساخرب تسیاب  زین  ارم 

نوخ يایرد  ریشمش  هب  نداشگ  **** نورب ایرد  فرژ  زا  ندنار  هپس 

مدرخب نامه  مرایشوه  نامه  **** مدوخ یب  نم  هن  يرایشوه  رگ  وت 

وت راک  رب  دنکفا  رگ 
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رود زین  مین  يرایتخب  زا  نم  **** رون تخب 

تسه راک  نیا  رد  یتسد  زین  ارم  **** تسدب يراک  داد  ار  وت  رگ  ناهج 

رادجات یئوت  رگ  نزغیت  منک  **** رای غیت  ارم  روای  جات  ار  وت 

شیپ تسه  يا  هتخت  ار  تخت  ره  هک  **** شیوخ تخت  دنسم و  رب  هیکت  نزم 

تسکش دیآرد  یک  ار  گنس  وگم  **** تسب گنس  ار  هوک  دبنگ  نیبم 

درگ هوک  زا  یناسآ  هب  درآرب  **** دربن هگان  هزرل  نیمز  درآ  وچ 

دسر ناسآ  هدنیوج  تسد  ودب  **** دسر نایاپ  هب  یکلم  نارود  وچ 

هدمآ نایم  رد  یئوت  ینم و  **** هدمآ ناج  هب  دشابن  نوچ  ناهج 

تسین تس  ار  نم  ود  وزارت  کی  رد  هک  **** تسین تساوخاو  چیه  تنم  زا  نیا  زج 

جنر هب  دمآ  نمهب  اهدژا  زا  هک  **** جنسم رب  ارم  دوخ  یگنس  مه  هب 

بآ رد  ار  دوخ  گنس  منکفا  هوک  وچ  **** باوج رد  یهن  یبآ  گنس و  مرگ 

ینک يزاس  حلص  را  مدنب  رمک  **** ینک يزاب  غیت  را  مشوپ  هرز 

دربن یتشآ و  ما ز  هدنریذپ  **** درس مرگ و  زا  وت  یئامن  نآ  هچ  ره  هب 

مامت یتسد  ود  ره  نیرد  مراد  هک  **** ماج ریشمش و  يراد ز  هچ  ات  ایب 

شوج هب  دمآرد  یمرگ  شغامد ز  **** شوگ درک  ار  همان  نوچ  رادناهج 

تسس راک  نآ  رد  دماین  ردنکس  **** تسج لیجعت  گنج  رب  داتسرف و 

گنج زاس  کی  هب  کی  هتسارآ  رب  **** گنت راگیب  هب  رگشل  دروآ  رد 

اهر ندرک  ریش  یپ  دهاوخن  **** اهدژا ناک  تفای  ربخ  اراد  وچ 

هوک ياهدبلاک  هلزلز  زا  وچ  **** هوکش اب  یندیبنج  دیبنجب 

زاب داشگب  هنیک  رد  هنامز  **** زارف رگشل  هب  رگشل  دندیسر 
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تسلزنم شوخ  تسهاگمارآ و  شوخ  **** تسا لصوم  وا  هک  هریزج  نیمز 

دوب زرل  رد  هوک  ناشبوشآ  زک  **** دوب زرم  نآ  رد  ورسخ  ود  فاصم 

ناوختسا نیمز  رد  نتفای  ناوت  **** ناورسخ نآ  دنیوجب  را  زونه 

ردنکسا اب  اراد  گنج  شخب 25 - 

دنچ داب  ندومیپ  يامیپب  **** دنب رادرب  هداب  زا  یقاس  ایب 

مبای تابارخ  نیز  رگم  **** صاخ ماج  هداب  زا  نک  مبارخ 
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صالخ

رهم هام و  نتشگ  ربدرگ  نامه  **** رهپس يدروجال  ندیمارخ 

تسیرسرس نینچ  نیا  يا  هدرپارس  **** تسیرگ يزاب  رهب  زک  رادنپم 

تسین رادیدپ  ام  رب  هتشر  رس  **** تسین راکیب  هتشر  کی  هدرپ  نیا  رد 

دیدپان ندش  دهاوخ  هک  هدید  ز  **** دیسر دهاوخ  هچ  ادرف  هک  دناد  هک 

دنهن رس  رب  لابقا  جات  ارک  **** دنهن رد  رب  هناخ  زا  تخر  ارک 

كاپ ناهاشداپ  نازا  تفگ  نخس  **** كاخ ياهدب  کین و  �هدنرازگ 

داد رانید  هب  رد  ندع  سورع  **** داد راب  نیچ  هاش  ار  حبص  نوچ  هک 

فاق هوک  نوچ  دنتسب  راگرپ  ود  **** فاصم ياج  هب  رگشل  دندیسر 

دنتخیگنا ندیشورخ  نابیقن  **** دنتخیر نیک  هاگرذگ  رب  کسخ 

بآ هدید  رد  هن  تنوکس  لد  رد  هن  **** باتش رد  وسب  وس  كزی  رب  كزی 

ياپ تسد و  ار  هدنشوک  تسب  ورف  **** ياج ود  ره  زا  رگشل  يرایسب  ز 

گنرد یتسد  شیپ  رب  دندومن  **** گنج ياج  رب  دنداتس  هیور  ود 

دیشک دیابنرب  ناشریشمش  هک  **** دیدپ دیآ  یحلص  نایم  رد  رگم 

یشتآ نیا  مه  یبآ  بناج  نآ  مه  **** یشکندرگ یناوج و  زا  دوب  وچ 

زیت هنیک  رب  تشگ  رو  هنیک  لد  **** زیتس يرابدرب  زا  دمآ  دیدپ 

دنتفاترب رهم  نتسج  زا  رس  **** دنتفای هر  هنیک  رب  هک  سپ  نازا 

سوب داد  لهد  ناهد  رب  کلف  **** سوک زاوآ  ندیرغ  هب  دمآرد 

تسکش نالیپ  تشپ  رب  هناش  یمه  **** تسم لیپ  �هنییآ  ياهبغش 

ریس تشگ  مد  واگ  مد  زا  غامد  **** ریش زاوآ  هرهمرخ  دروآرب 
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شوج دروآرب  ناکرت  يان  زا  هک  **** شورخ یکرت  يان  زا  دمآ  نانچ 

هتسارآ قاط  نیز  هتفر  نورب  **** هتساخ هعرقم  زا  هک  یقارط 

درم نادرم  هب  دمآ  رد  زهازه  **** دربن هار  دمآرب ز  ور  اور 

دیمد تمایق  روص  لیفارس  **** دیردرب رگیدکی  زا  یتفگ  نیمز 

تسد دش ز  نورب  تمالس  نانع  **** تسب هار  اوه  رب  نیمز  رابغ 

نیمز دش  نامسآ  نامسآ  نیمز  **** نیز كرت و  كرات و  رب  درگ  سب  ز 

دنمک ياه  هقلح  دش  ریگولگ  **** دنلب ياه  هرعن  دش  بات  رگج 

شتآ زا  تخوس  ناهج  **** غیم تسب  اوه  رب  سفن  بات  ز 
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غیت قرب 

كاپ ناج  زا  دش  رپ  اوه  غامد  **** كاخ نوخ و  رب  غیت  �هسطع  سب  ز 

مامت يزاسب  رگشل  تسارآ  رب  **** ماب حبص  زا  مه  ناریا  رادهپس 

درک زاب  نهد  ار  اهدژا  غیت  ز  **** درک زاس  هنمیم  فص  نیتسخن 

تسر دالوپ  یتفگ ز  هوک  یکی  **** تسچ تسارآ  رب  مه  هرسیم  فص 

هام دیشروخ و  يور  دش  هدیشوپ  هک  **** هاگشیپ رد  تسب  نانچنآ  حانج 

دوب دابآ  هعلق  ار  هدنهانپ  **** دوب دالوپ  هوک  نوچ  هک  یبلق  ز 

موم یلحن ز  وچ  رگشل  تسارآ  رب  **** مور يارآ  رگشل  فرط  رگید  ز 

ار هدنهانپ  تشپ  درک  يوق  **** ار هدنهاوخ  داد  بلس  حیلس و 

غیم کشا  زا  نشلگ  شیارآ  وچ  **** غیت كرت و  زا  تسارآ  تسار  پچ و 

هوکش ایرث  یبلق  تخیگنا  رب  **** هوک هراخ  نوچ  درک  ار  شیپ  سپ و 

دنتساوخیم درم  رسبرس  نالی  **** دنتسارآ رگشل  وس  ود  ره  زا  وچ 

ینشور دش  رود  ناهج  مشچ  ز  **** ینز ندرگ  هب  دمآرد  تسایس 

كاخ تشگ  نیشتآ  خرس  درگوگ  وچ  **** كاغم ردنا  دمآ  درگ  هک  نوخ  سب  ز 

دوبن یئاهدژا  وا  راغ  رد  هک  **** دوبن یئاج  هتشگرب  ریشمش  ز 

نامز کی  نیمز  کی  رب  دوساین  **** نامک نیمک  زا  گندخ  گنهن 

جنگ جارات  هب  هدرک  زاب  نهد  **** جنکش لسلسم  یئاهدژا  دنمک 

تسکش ناربزه  يولگ  رد  سفن  **** تسم نالیپ  هدنز  ندیرغ  ز 

نتخارفا ندرگ  سک  تسراین  **** نتخادنا ندرگ  رب  غیت  سب  ز 

هتساخرب رهم  هدش  اباحم  **** هتسارآرب نیک  رسپ  اب  ردپ 
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هدز نوریب  همیخ  ناهج  زا  تاجن  **** هدز نوخ  رد  هماج  ملع  نوتس 

ناشک ناکیپ  تسد  هلبآ  هدش  **** ناشن ناکیپریت  �هتسخ  سب  ز 

رارش دمآرب  نابسا  لعن  زا  هک  **** رازراک شتآ  دش  مرگ  نانچ 

هایس ریش  هزرش  نوچ  تفشآ  رب  **** هاپس بلق  اراد ز  يوجناهج 

ینمهب يوزاب  رب و  هداشگ  **** ینکفا مصخ  هب  یئارگ  نمشد  هب 

یتخادنا شیاپ  رد  مصخ  رس  **** یتخارفارب وزاب  هک  اج  ره  هب 

شتخادنین ات  يرس  رب  دزن  **** شتخادرپن ات  ینت  رب  دشن 

یمور سلطا  رازه  **** زاتکرت نارد  یمور  نوخ  سب  ز 
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زاب دنکفا 

زیختسر ناهج  زا  هتخیگنارب  **** زیت ریشمش  هب  ردنکس  وس  نیزو 

نوگ ساملا  يریشمش  تسد  رهب  **** نورب ششوک  هب  هدیروآ  تسد  ود 

غیرد دماین  ناج  ار  مصخ  وزک  **** غیت دیئارگیم  نانچ  یتسد  ود 

شرس شیاپ  ریز  یتخیر  ورف  **** شرجنخ يدمآ  لیپ  قرف  رب  وچ 

یتخیگنا شتآ  بآ  يایرد  ز  **** یتخیر بضغ  ایرد  بآ  رب  وچ 

دنزرب مه  هب  ار  نایدام  مد  **** دنزرب مد  شتآ ز  هک  يریش  وچ 

ریز دروآ  بکرم  زک  ریش  اسب  **** ریش دنت  ناک  دندومن  اراد  هب 

دنک ولهپ  لیپ  ناولهپ  نازک  **** دنک وس  کی  هک  هب  وا  مرزآ  هش 

یگراب وا  گنج  رب  دنیارگ  **** یگرابکی هک  دیوگب  رگشل  هب 

بآ يایرد  وچ  دبنجب  رگشل  هک  **** باوص تلود  ياراد  دید  نانچ 

دننز ردنکس  رب  یگرابکی  هب  **** دننز رس  کی  هب  ههورگ  مه  همه 

تخس دیشوکب  رگشل  دشوجب  **** تخت جات و  هدنامرف  نامرف  هب 

دنتخیوآ ردنا  غیت  هب  یتسد  ود  **** دنتخیگنارب یباکر  کی  نانع 

دید هاتوک  مرزآ  تسد  دوخ  ز  **** دید هاوخدب  ياغوغ  وچ  ردنکس 

زیزع ار  ناج  دنرادن  ندادب  **** زین مور  رگشل  ات  دومرفب 

ار هاوخدب  دنرآ  ردنا  كاخ  هب  **** ار هار  نانمشد  رب  دندنبب 

دنتخاس ناهج  رد  ناهج  يدربن  **** دنتخات خلم  روم و  وچ  رگشل  ود 

گنت روم  رب  دندرک  هاگرذگ  **** گندخ ریت  دالوپ و  ریشمش  هب 

شیر دندرک  روبنز  هروبنز  هب  **** شین دندیشک  یلیگ  روبنز  وچ 
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تخرد خیب  دننام  درشفا  یپ  **** تخس هاگیرواد  نارد  ردنکس 

ینمیرها وچ  دش  نتلیپ  يوس  **** ینکفا لیپ  دنکفا  يو  رب  نویه 

ناوج ورس  دیزرل  مخز  نازک  **** ناولهپ نت  رب  دز  مخز  یکی 

درک هراخ  اب  دالوپ  هک  نیب  لمع  **** درک هراپ  هرز  ناتفخ  دیردب 

روز ریز  رد  هدرزآ  دش  نکیلو  **** روه هدنبات  يوزاب  دیربن 

دنکفرس ار  هاوخدب  غیت و  دزب  **** دنزگ زا  تسر  هاش  نت  یئوم  هب 

سایق اجنآ  زا  درک  ار  مصخ  لد  **** ساره یب  نمشد  نازا  دیساره 

نانس زا  ار  هنیس  دهد  یئاهر  **** نانع دبات  مصخ  زا  هک  دش  نارب 

راوتسا شیوخ  ياج  رب  درشفا  یپ  **** راودیما تخب  زا  هراب  رگد 

رد وچ 
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دید شیب  دوخ  تسد  دوخ  يادعا  رب  **** دید شیوخ  يزوریف  لاف 

شیوخ يوزارت  مه  اب  دیشوکب  **** شیوخ يوزاب  گنج  رب  درک  يوق 

نتخیوآرد نمشد  هب  نمشد  ز  **** نتخیر نوخ  رگشل ز  دوساین 

هار مور  رگشل  رب  دنتفرگ  **** هاپس ناریا  نایامزآ  دربن 

ناشراتفرگ ندرک  تساوخ  لجا  **** ناشراکیپ یمور ز  تشگ  نوبز 

ياج نهآ ز  هوک  نوچ  دنتفرن  **** ياپ دندرشف  يدرم  هب  هر  رگد 

دنتشاذگن هاوخدب  هب  تمینغ  **** دنتشاد یمه  تیار  سومان  هب 

جاع تخت  زا  دمآ  دورف  نیچ  هش  **** جات هب  یگنز  دومآرب  رهوگ  وچ 

هتفای ینشور  هنییآ  وچ  **** هتفات بش  هریت  زا  نشور  هم 

دندمآ هوتس  تموصخ  زا  دندش  **** دندمآ هورگ  اج  کی  هب  رگشل  ود 

درگ يور  زا  دنتسش و  مخز  نت  ز  **** دربن زا  دندمآ  هاگمارآ  هب 

تشذگ دهاوخ  هچ  رب  رسب  ادرف  هک  **** تشگ زیت  دبنگ  زا  هشیدنا  رپ 

جنک دز ز  نورب  رس  نایناحیر  وچ  **** جنرت هتسش  يور  نیک  زور  رگد 

دنتساخرب ریجخن  هب  ناربزه  **** دنتسارآرب فص  وس  ود  زا  هاپس 

نامسآ دومن  وزاب  روز  یسب  **** نامک مرچ  ریشمش و  دالوپ  هب 

بیکر زا  ياپ  تفر و  نانع  زا  تسد  هک  **** بیکش دمآرد  رکشل  ياغوغ  هب 

صالخ زا  رود  کیدزن و  صالخا  هب  **** صاخ دندوب  گنهرس  ود  اراد  هب 

هدمآ نایم  رد  یگدرزآ  لد  **** هدمآ ناج  هب  اراد  دادیب  ز 

دننک اراکشآ  شیوخ  نیک  وا  رب  **** دننک اراد  زیرنوخ  هک  لاد  نارب 

دنتساوخ ناما  ردنکس  زا  ناج  هب  **** دنتسارآ يرازاب  هنوگنیز  وچ 
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سک تسین  رت  صاخ  ام  اراد ز  هب  **** سب اراد و  ناصاخ  میئام  هک 

میدمآ هورگ  مه  وا  زیرنوخ  هب  **** میدمآ هوتس  نوچ  وا  دادیب  ز 

نتخادرپ کلم  وا  دادیب  ز  **** نتخات وا  رب  ادرف  میهاوخب 

ياپ دیآرد ز  فلاخم  ادرف  هک  **** ياج رادهگن  ششوک  هب  بشما  کی 

فاکش ولهپ  غیت  تبرش  دروخ  **** فاصم رد  دشکرب  ملع  ادرف  وچ 

جنگ لفق  ینک  هداشگ  رب  ام  هب  **** جنرتسد رب  هک  یطرش  هب  نکیلو 

ود ره  ام  راک  رز  هب  **** ینک رگناوت  ار  یکی  ره  ام  ز 
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ینک نوچ ز 

تسد داد  هتساوخرد  نامیپ  هب  **** تسب دهع  هتساوخ  نادب  ردنکس 

شیوخ دنوادخ  اب  اطخ  نیا  دننک  **** شیک دادیب  ودناک  شرواب  دشن 

دروآ تسکش  ار  دوخ  مصخ  وزک  **** دروآ تسدب  رد  نآ  سک  ره  یلو 

شدمآ دای  هب  یناتساد  نهک  **** شدمآ داد  دادیب  هک  هر  نارد 

تفرگ دناوت  تیالو  نآ  گس  **** تفگش یب  ار  زرم  ره  شوگرخ  هک 

شه دنوادخ  زا  دنتفای  ربخ  **** شک دنوادخ  نایصاع  نآ  وچ 

دهد يرای  هاوخدب  زیرنوخ  هب  **** دهد يراکماک  ناشجنگ  رب  هک 

دنتشادرب هاش  نتشک  یپ  **** دنتشاذگب هاش  تمعن  قح 

درشف یپ  ناهج  نتسج  توقای  هب  **** درب دزد  ار  دیشروخ  توقای  وچ 

ار بات  نآ  رهوج  نآ  زا  درب  وا  هک  **** ار باتهم  دنتفرگ  يدزد  هب 

هوتس یئامزآدربن  زا  دندش  **** هوک ود  نوچ  رمک  هدیشک  رکشل  ود 

زاس دندرک  هزور  رگد  مزر  هب  **** زاب دنتشگ  شیوخ  هگلزنم  هب 

ار اراد  ناگنهرس  نتشک  شخب 26 - 

نک رون  رپ  لعل  یم  زا  ناهج  **** نک رود  ارم  نم  زا  یقاس  ایب 

درب لد  مغ  وا  دنرب  لد  همه  **** درب لزنم  هب  هر  ارم  وک  ییم 

تسشتآ رد  لعن  ار  هدنباتش  **** تسشوخ یهاگمارآ  هچ  رگ  ناهج 

هتساخرب ود  ره  نیزا  دنب  رد و  **** هتسارآ غاب  نیا  دراد  رد  ود 

مارخ نوریب  غاب  رد  رگید  ز  **** مامت رگنب  غابرد و  زا  ارد 

ریزگان شندنام  اجب  دشاب  هک  **** ریگم وخ  یلگ  اب  یکریز  رگا 
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چیه تسچیه  هتفور  هدنیآ و  هک  **** چیسب يداش  هب  يراد  هک  مدنیا  رد 

یشک یتخس  جنر و  یپ  زک  رگم  **** یشوخلد یپ  زا  هدمآ  میا  هن 

دنامن مزیه  باک و  نآ  تقو  رگم  **** دناوخن یسورع  رد  یسک  ار  نازخ 

ناتسار تنس  رب  دنار  نخس  **** ناتساد نیا  مظن  �هدنرازگ 

تشگ زیت  دبنگ  دش  دود  زا  رپ  **** تشذگ نشور  زور  شتآ  نوچ  هک 

يا هیاس  رب  رون  دوب  یتفگش  **** يا هیاریپ  تسبرب  هام  زا  بش 

هاگحبص ات  هدنراد  ساپ  هدش  **** هاش ود  ره  هگرگشل  هیالط ز 

ساپ گناب  زا  هجارد  دوساین  **** سارخ نوچ  ندش  دمآ  هب  یقاتی 

ره همیسارس  **** تسم لیپ  تبیه  زک  هتفخ  اسب 
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تسج باوخ  زا  تعاس 

باوخ دمآرد ز  ینامز  ره  رظن  **** بات جنر و  زا  درم  نت  هدونغ 

زارد بشما  يدوب  یکشاک  يا  هک  **** زار هب  رگشل  ود  ره  نانک  شیاین 

گنج زور  يدمآ  دیدپ  يرید  هب  **** گنرد يدومن  يزارد  ناک  رگم 

ار هدنشوج  يارفص  دنزیر  هک  **** ار هدنشوک  ود  دش  نانچ  شلاگس 

هایس زا  دیپس  ددرگ  رادیدپ  **** هالک درآرب  نشور  دیشروخ  وچ 

دنروآ نایم  رد  یتسود  هر  **** دنروآ نانع  رد  نانع  ورسخ  ود 

رس دنباتنرب  ناز  دنباتب و  **** رگیدکی زا  يدونشخ  مرزآ  هب 

تسس يار  رد  دوب  نز  يار  لد  **** تسج يار  يرواد  نارد  اراد  وچ 

نوخ ریشمش و  هب  شیار  دندومن  **** نومنهر دشن  سک  یتشآ  يوس 

دربن ردنا  دزیر  اجک  میاق  هب  **** دروخ شیب  یمور  زا  یناریا  هک 

ياجب نت  کی  مینامن  یمور  ز  **** ياپ گنج  رد  میراشف  ادرف  وچ 

بیرف رب  یکی  يریلد  رب  یکی  **** بیکش ار  هش  دنداد  هوشع  نیدب 

دهع دندوب  هتسب  وا  نوخ  رب  هک  **** دهج دندرک  زین  نادصاق  نامه 

زاتکرت نارد  دراد  ياپ  نوچ  هک  **** زاس هراچ  فرط  رگید  ردنکس ز 

تشاد شیوخ  یگنهرس  هک  دوخ  نآ  زج  **** تشاد شیپ  ار  گنهرس  ود  لایخ 

موب تخس  زکرم  نیرد  ادرف  هک  **** مور ناناولهپ  اب  تفگ  نینچ 

راوتسا مینک  ششوک  هب  ناج  گر  **** راودرم یندیشوک  میشوکب 

کلم تساراد  نآ  میدش  ام  رگو  **** کلم تسارام  میدرب  تسد  رگا 

تسام يادرف  زور  نآ  يزور  دوب  **** تسام يار  �هدیشوپ  هک  تمایق 
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كاب سرت و  اب  دندونغ  رگشل  ود  **** كانلوه نینچ  یئاه  هشیدنا  هب 

درک زاغآ  رگید  يزاب  ناهج  **** درک زاب  ینشور  رد  یتیگ  وچ 

راو سوواک  میس  نآ  دش  هچیلک  **** رارش یتشم  تشگ  لد  هب  شتآ  هب 

هوتس ار  ناهج  دمآ  شبنج  نآ  زک  **** هوک وچ  رگشل  ود  شبنج  هب  دمآرد 

دادماب لوا  زا  تساخرب  وچ  **** داژن نمهب  هاش  بسن  نودیرف 

گنل مین  هبعج  زا  تسارآرب  **** گنج بیترت  هب  رگشل  زاس  همه 

درک ياج  ار  جنگ  وا  نیئاپ  هب  **** درک ياپ  رب  هوک  دص  دالوپ  ز 

هنمیم رب  وچ 
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راصح نیئور  وچ  دش  هرسیم  نامه  **** راک تشگ  روزاس 

خیم راچ  نیمز  نوچ  دش  گنهآ  سپ  **** خیب درب  نیمز  رد  اوه  زا  حانج 

ياپ هب  رس  رب  شینایک  شفرد  **** ياج درک  هگبلق  رد  رادناهج 

تشاد زور  نآ  رهب  زا  یغیت  نانچ  **** تشاد زوس  ناهج  غیت  هک  ردنکس 

غیت ناراب ز  ناکیپ و  شگرگت ز  **** غیم هدنراب  وچ  یمزر  تخیگنارب 

دیشک نوخ  رس  رب  یکراب  مس  **** دیشک نودرگ  هب  ار  هپس  حانج 

تسار تسد  يوس  نتفر  دومرفب  **** تساوخ هک  ناسنادب  ار  ناگیامنارگ 

ناشتخادنا پچ  رب  دش  زادنا  پچ  **** ناشتخاس نایباترپ  هک  یهورگ 

ار هاش  ینمیا  يدب  ناشیا  زک  **** ار هاگرد  ناراوتسا  نامه 

نتلیپ نآ  دش  یهوک  دالوپ  وچ  **** نتشیوخ اب  تشاد  نوردنا  بلق  هب 

شوگ هب  تمایق  ار  نامسآ  دیسر  **** شورخ رگشل  ود  بلق  دمآرب ز 

ریلد ياهدژا  صقر  هب  دمآرد  **** ریش دنت  نوچ  دیرغب  هریبت 

ياپ تسد و  رب  هزرل  بت  داتفارب  **** يان رک  هلان  ندیروش  ز 

لین دمآرب ز  ناگنهن  ریفن  **** لیپ تشپ  زا  مخ  نیئور  دایرف  ز 

فان دیچیپب  هرهز  دیردب  **** فاکش هرهز  روپیش  گناب  سب  ز 

غار هوک و  رد  داتفا  هزرل  نیمز  **** غامد یلاخ  سوک  ندیرغ  ز 

گرت عرد و  نزور  وا  رب  هداشگ  **** گرب دیب  رس  نارحب  دمآرد ز 

شود دوخ ز  یناراب  ربا  دنکف  **** شوج هب  دمآ  هک  ناراب  ریت  سب  ز 

يدمآ نوخ  ربا  زا  من  ياجب  **** يدمآ نونک  ناراب  ریت  نارگ 

ساره ناج  رب  داد  ار  هدنشوین  **** ساک هنیئور  سوک  ندیشورخ 
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گنس هراخ  لد  زا  نوخ  هدروآرب  **** گنز ياهاون  زا  نانز  لجالج 

نوگ هلال  نیمز  شتآ  جوم  زا  دش  **** نوخ يایرد  ود  دمآرد  شبنج  هب 

هتساخرب ياج  زا  دش  يرابغ  **** هتسارآ دش  یطاسب  وک  نیمز 

جنگ رام  نوچ  ریت  هدش  ناباتش  **** جنکش ار  نامک  دمآرد  وربا  هب 

زیرگ ازیرگ  هدرک  بامیس  وچ  **** زیر بامیس  غیت  زا  هدنزیتس 

نتشیوخ رب  هدنزرل  هوک  نت  **** نکش رکیپ  ناکیپ  دالوپ  ز 

گنل هدنام  ورف  شدرگ  راگرپ  ز  **** گنر بالود  خرچ  نانس  كون  ز 

مخز سب  ز 
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زیر زیر  ناوختسا  هدش  ار  نیمز  **** زیتس اراخ  لاپوک 

نتخات نورب  هار  هن  ار  سفن  **** نتخادنا خچان  نهد  رد  سب  ز 

راز هلال  نوچ  هتسب  رپس  رب  رپس  **** راخ كون  نوچ  هتسر  نانس  رد  نانس 

زیرگ هار  هن  یئاهر  يور  هن  **** زیختسر نآ  رد  ار  ناگدنزیرگ 

هتخادنا شکرت  هگ  ریت و  یهگ  **** هتخادرپ ریت  همه  ناراوس 

ناگداتفا سب  زا  هوک  هتشگ  نیمز  **** ناگدازیمدآ خلسم  نآ  رد 

دای هدرواین  دوخ  هتشک  زا  سک  **** داش هتشگ  یسک  ره  دوخ  درب  ناج  هب 

هاپس دشوپ  دنکارق  زج  سک  هن  **** هاگبرح رد  كوس  یسک  درادن 

دناوخ نشج  ار  هوبنا  هب  گرم  هک  **** دنار هزیکاپ  تخس  نخس  وگ  نخس 

كانهودنا هیرگ  زا  يرهش  دوش  **** كاله درارب  نت  یکی  زا  گرم  وچ 

روبصان دوب  هچرا  سک  دیرگن  **** رود رهش  نیزا  رهش  همه  گرم  هب 

درون هر  رب  هتسب  رب  هار  هدش  **** درم نادرم  هتشک  رب  هتشک  سب  ز 

بارد قروز  هدنکفا  رفولین  وچ  **** باتفآ دنلب  نوخ  هلجد  نارب 

يرواخ همشچ  زا  هدرب  قبس  **** يرواد نارد  ردنکس  نانس 

دنکف اراخ  گنس  لد  رد  شبت  **** دنکف اراد  ریشمش  هک  يرارش 

دنتخیگنارب یتیگ  تمایق ز  **** دنتخیمآرد رگشل  هب  رگشل  وچ 

داتفوا هاش  مرزآ  رد  شنیرب  **** داتفوا هاپس  رد  یگدنکارپ 

گنت نادیم  هب  دمآرد  یخارف  **** گنج يوس  دش  هدنکارپ  نوچ  هپس 

دوبن ارادم  سک  لد  رد  وزک  **** دوبن اراد  شیپ  ناگصاخ  زا  سک 

تسد دنداشگ  رب  نتلیپ  نآ  رب  **** تسم لیپ  نوچ  رادغ  گنهرس  ود 
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راز هلال  نوچ  تشگ  نیمز  نوخ  زا  هک  **** راذگ ولهپ  غیت  یکی  شدندز 

زیختسر یکی  دمآرب  یتیگ  ز  **** زیت مخز  نادب  اراد  داتفارد 

كانمخز نت  نوخ  رد  دیطلغب  **** كاخ هب  دمآرد  ینایک  تخرد 

غارچ اب  ار  داب  دوب  یشیوخ  هچ  **** غاد درد و  زا  كزان  نت  دجنرب 

ياج دنتفرگ  ردنکس  دزن  هب  **** يار هدیروش  گنهرس  ود  هدنشک 

میتخیر وا  نوخ  هش  لابقا  هب  **** میتخیگنارب نمشد  شتآ ز  هک 

میتخارفا ردنکسا  جاترس  **** میتخادرپ تخت  رس  اراد  ز 

هاش كارتف  هب  شناج  میدرپس  **** هابت شراک  میدرک  مخز  کی  هب 

ایب
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ینکرت یگراب  مس  شنوخ  هب  **** ینک رواب  ینیبب و  ات 

ياجب روایب  یتفگ  هچنآ  زین  وت  **** يار میدرک  هچنآ  ام  دمآ ز  وچ 

يا هتفگ  دوخ  هک  يزیچ  هب  نک  افو  **** يا هتفرذپ  هک  یجنگ  شخب  ام  هب 

ناهشنهاش نوخ  رب  دنریلد  **** ناهلبا ناک  تسناد  وچ  ردنکس 

شیوخ ناج  زا  تمصع  شتساخرب  هک  **** شیوخ نامیپ  هدرک  زا  دش  نامیشپ 

درگب دیآرد  رس  ار  لاسمه  وچ  **** درم يراودیما ز  دریم  ورف 

يوخ نوخ و  زا  دراد  هگباوخ  اجک  **** یک يارآ  روشک  ناک  تسج  ناشن 

نومنهر ار  هاش  دوخ  دادیب  هب  **** نوردنا شیپ  هب  هشیپ  دادیب  ود 

دیدن ار  سک  چیه  ناور  بکوم  ز  **** دیسر اراد  بلق  بکوم  رد  وچ 

نوگنرس هدش  ینایک  هالک  **** نوخ كاخ و  رد  دید  نابزرم  نت 

روز لیپ  رب  هدرک  �هشپ  نامه  **** روم ياپ  رد  هداتفا  ینامیلس 

رایدنفسا هداتفا  رد  نیئور  ز  **** رام هدومآرب  نمهب  يوزاب  هب 

مغ جارات  هتشگ  نازخ  داب  هب  **** مج رازلگ  نودیرف و  راهب 

داب هدرب  یئوس  ره  قرو  رب  قرو  **** دابقیک تلود  همان  بسن 

روز لیپ  نآ  نیلاب  هب  دمآرد  **** روب تشپ  زا  دمآ  دورف  ردنکس 

ار گنهآ  جراخ  همخز  جنک  ود  **** ار گنهرس  ود  نآ  ات  دومرفب 

راو هدیروش  دیبنج  ياج  زا  دوخ  **** راوتسا شیوخ  ياج  رب  دنرادب 

زاب درک  هرگ  ینایک  عرد  ز  **** زارف دمآ  هتسخ  هگنیلاب  هب 

داهن ناشخر  زور  رب  هریت  بش  **** داهن نار  رس  رب  ار  هتسخ  رس 

كاخ نوخ و  نیزا  زیخرب  تفگ  ودب  **** كانباوخ نت  نآ  مشچ  هتسب  ورف 
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دنامن یئانشور  ارم  غارچ  **** دنامن یئاهر  نم  رد  هک  نک  اهر 

دیدپان میولهپ  رگج  رد  دش  هک  **** دیرد ولهپ  هنوگنادب  مرهپس 

نم يولهپ  ولهپ ز  رادهگن  **** نم يوس  يدماک  ناولهپ  يا  وت 

غیت يوب  میولهپ  زا  دیآ  یمه  **** غیم وچ  مدیرد  ولهپ  هکنآ  اب  هک 

تسکش دوخ  ناهج  ار  ام  هک  نکشم  وت  **** تسد نک ز  اهر  ار  نارورس  رس 

ینک يزای  تسد  نایک  جات  هب  **** ینک يزارد  ام  رب  هک  یتسد  وچ 

هن **** نیا تساراد  هک  تتسد  رادهگن 
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نیا تساراکشآ  زور  وچ  ناهنپ 

دروجال زا  شکرد  نم  هب  یباقن  **** درز يور  ارم  باتفآ  تشگ  وچ 

یگدنب نینچ  رد  ار  هاش  نانچ  **** یگدنکفارس رد  ار  ورس  نیبم 

نک دای  مدزیا  شزرمآ  هب  **** نک دازآ  تمحر  زا  مدنب  نیرد 

نیمز دزرلن  ات  ارم  نازرلم  **** نیشن كرات  جات  منم  ار  نیمز 

دربیم مشتآ  خرچ  بآ و  نیمز  **** دربیم مشوخ  باوخ  هک  نک  اهر 

ریفن درآرب  نادرگ  نودرگ  هک  **** ریرس زا  ار  هتفخ  رس  نادرگم 

نامز کی  مشوخ  باوخ  هب  نک  اهر  **** نامگ یب  دسر  کنیا  نم  نامز 

مرذگب ات  راذگب  هظحل  یکی  **** مرس زا  دوبر  یهاوخ  جات  رگا 

رس هاوخ  ناتس  نم  زا  رسفا  هاوخ  وت  **** رمک مداشگ  تیالو  نیز  نم  وچ 

رایرهش رکاچ  منم  ردنکس  **** رادجات ياک  دیلانب  ردنکس 

ترکیپ يدش  نوخ  �هدولآ  هن  **** ترس يدوب  كاخ  رب  هک  مهاوخن 

دوس راک  نیرد  درادن  فسأت  **** دوب راک  نیاک  تسدوس  هچ  نکیلو 

یتخاس يرکاچ  وا  دنب  رمک  **** یتخارفارب رس  روجات  رگا 

مدمآ نوخ  جوم  رد  هنیس  ات  هک  **** مدمآ نونک  ایرد  هب  اغیرد 

مگ هار  نیرد  مدرکن  یپ  ارچ  **** مس داتفین  ار  مبکرم  ارچ 

یمدید ار  زور  نیدب  يزور  هن  **** یمدینشن هاش  هلان  رگم 

زاین اراد  دوبهب  هب  مراد  هک  **** زار ياناد  یتیگ و  ياراد  هب 

گنچ هب  دیان  هراچ  رد  دیلک  **** گنس داتفا  هشیش  رب  وچ  نکیلو 

راگدای ار  کلم  سب  دوب و  نیمه  **** رایدنفسا لسن  زا  هک  اغیرد 
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يدش اراد  شوغآ  مه  ردنکس  **** يدش اراکشآ  گرم  هک  يدوب  هچ 

روگ هب  ناوتن  تفر  لجا  زا  شیپ  هک  **** روز هب  دیاشن  ندرم  تسدوس  هچ 

هالک نارازه  دص  زا  رتیمارگ  **** هاش يوم  رسکی  نم  کیدزن  هب 

یمتسناوت ات  یمدرک  بلط  **** یمتسناد هراچ  ار  مخز  نیا  رگ 

یهت تلود  ياراد  دنام ز  هک  **** یهشنهاش گنروا  هن  جات و  هن 

تخر دنکفارد  رب  ار  هدنراد  هک  **** تخت جات و  نارب  میرگن  نوخ  ارچ 

وا راخ  زا  دشاب  یگتسخ  نیدب  **** وا رالاس  هک  ناتسلگ  نآ  دابم 

رورپ ناهن  **** تسشک اراد  هک  یناهج  زا  ریفن 
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تسشک اراکشآ  و 

ناوج ورس  داز  رب  هحون  منک  **** ناوت مرادن  نوچ  يرگ  هراچ  هب 

تسیک تمیب ز  يراد و  هک  زا  دیما  **** تسیچ وت  دارم  يراد  ریبدت  هچ 

منک نامیپ  وت  اب  يرگ  هراچ  هب  **** منک نامرف  هک  يراد  هچ  ره  وگب 

زاب درک  ار  هدید  يرگشهاوخ  هب  **** زاون لد  مد  نیا  دینش  اراد  وچ 

نم تخت  هیاریپ و  راوازس  **** نم تخب  نیرتهب  ياک  تفگ  ودب 

هدمآ نازخ  مومس  رد  یلگ  **** هدمآ ناج  هب  یناج  یسرپ ز  هچ 

تشون خی  رب  هک  ام  تبرش  زجب  **** تشرس خی  زا  سکره  تبرش  ناهج 

نوخ يایرد  قرغ  مرس  ات  مدق  **** نورد دزوس  هنیس  میبآ  یب  ز 

بآ قرغ  نت  یلاخ و  بآ  زا  بل  **** باتش دراد  ربا  رد  هک  یقربوچ 

تسرد ددرگن  مشیرس  موم و  هب  **** تسخن دشاب  خاروس  هک  یئوبس 

دربیم يرگید  دروآ  یکی  **** دربیم يرد  ره  زا  تراغ  ناهج 

زین دنتسر  دنتفر  هک  نانآ  هن  **** زین دنتسه  هک  نانیا  نمیا  وز  هن 

نک هشیدنا  يزور  نینچ  زا  زیت  وت  **** نک هشیپ  یتسار  نم  زور  نیبب 

راگزور تدناشنن  زور  نیدب  **** راگزومآ نم  دنپ  هب  یتسه  وچ 

اهر شدرکن  رس  ندیراخب  **** اهدژاک مدش  نمهب  هب ز  نم  هن 

دربن ناج  ناهج  مخز  مشچ  زا  هک  **** درگ ریگناهج  نآ  رایدنفسا  هن ز 

تسرد ام  رب  درک  بسن  هدنشک  **** تسخن دمآ  نتشک  ام  لسن  رد  وچ 

یهت نیلاب  هزبس  زا  مدرک  نم  هک  **** یهشنهاش هب  يداب  زبسرس  وت 

تسیرگ دیابب  نم  رب  هک  یتقو  هب  **** تسیچ وت  يوزراک  یتساوخرد  وچ 
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ناهج هاش  لابقا  هب  دیارب  **** ناهن ردنا  مراد  وزرآ  زیچ  هس 

هاوخداد يرواد  نیرد  یشاب  وت  **** هانگ یب  نتشک  رب  هکنآ  یکی 

نایز يراین  یشاب  وت  مکاح  وچ  **** نایک تخت  جات و  رب  هکنآ  میود 

نیمز ام  همخت  زا  يزادرپن  **** نیک مخت  زا  يزادرپب  دوخ  لد 

نم ناتسبش  رد  ینکشن  مرح  **** نم ناتسدریز  رب  هکنآ  موس 

تسنم تخپ  تسد  یکزان  نادب  **** تسنم تخد  هک  ار  کنشور  نامه 

ددرگ ناوخ  هک  **** دنلبرس ینک  دوخ  یباوخ  مهب 
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دنمجرا ناکزان  زا 

باتفآ دوب  هب  ینشور  اب  هک  **** باتمرب کنشور  زا  نشور  لد 

تفخ هدنیوگ  تساخرب  هدنریذپ  **** تفگ هچ  ره  وزا  تفریذپ  ردنکس 

خرک خاک و  هب  درک  ار  دادغب  هک  **** خرچ هب  دمآرد  يژوک  يدوبک و 

رایدنفسا عرد  رب  تخود  نفک  **** راب تخیر  ورف  ار  نایک  تخرد 

دیدپان دش  توقای  دنام و  هبش  **** دیرب ینابرهم  ناهج  زا  رهم  وچ 

دادماب ات  تسیرگب  هاگنابش  **** داژن خرف  هاش  نادب  ردنکس 

دروخ تسیاب  رهز  نامه  ار  وا  هک  **** درک هحون  نتشیوخ  رب  دید و  ورد 

رازغرم نیا  رب  دز  نورب  هلیوط  **** راوس قلبا  حبص  روخآ  زور  وچ 

زاب هنیتسخن  ياجب  شدنرب  **** زاس دنراک  دومرفب  ردنکس 

تسشن ياج  دندرک  شایهم  **** تسب گنس  دبنگ  رز و  دهم  ز 

دنتخادرپ شیوخ  تمحز  وزا  **** دنتخاس نانچ  نآ  شهگتولخ  وچ 

دوب ناج  دبلاک  هناخ  رد  هک  **** دوب نادنچ  ردق  ار  دنمونت 

نتشیوخ هباوخ  مه  يزیرگ ز  **** نت ناج ز  رهوج  دور  نوریب  وچ 

یمز ریز  هچ  ناویا  قاط  رب  هچ  **** یمدرد ورد  يداب  هک  یغارچ 

كاخ زاب  تبقاع  يوش  یکاخ  وچ  **** كاغم رب  رگو  يرهپس  رب  رگا 

روش بآ  زا  دتفا  روش  كاخ  رد  وچ  **** روم دروخ  دوش  وک  ایهام  اسب 

ار هار  نیا  دش  دمآ  هب  دراد  هک  **** ار هاگرذگ  نیا  مسر  تسنینچ 

زیخ هک  دیوگ  هماگنه  ار ز  یکی  **** زیت هماگنه  هب  درارد  ار  یکی 

طاشن نوگاب  رهک  �هعلق  نیدب  **** طاسب يدروجال  نیا  ریز  نکم 
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دروجال نوچ  هماج  دنک  تدوبک  **** درز راوابرهک  دنک  تیور  هک 

دوب ناریو  هناخ  شدوخ  گرم  هب  **** دوب ناریش  رهش  رد  هک  ینزوگ 

حارتسم نیردنا  حار  تسم  وشم  **** حانج شکرب  چوک  یپ  زا  غرم  وچ 

ناهراو هراو و  دوخ  ار ز  ناهج  **** ناهج رد  یشتآ  راو  قرب  نزب 

تسورشوخ نآ  گنل و  نهک  نیا  کیلو  **** تسور شتآ  هناورپ  وچ  ردنمس 

هار جنر  اب  تسجنر و  هار  همه  **** هاش کلم  رگ  تسکلم و  هاش  رگا 

روغ دراد ز  هچ  ردنا  يراغ  رهب  **** راو هنیرید  كاخ  نیا  هک  دناد  هک 

دش هسیک  نهک 
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جنگ زاوآ  دران  نورب  زگره  هک  **** جنکش ناهنپ  كاخ 

شوج هب  دیآ  يرت  زا  ون  يوبس  **** شورخ درارب  ون  �هسیک  زا  رز 

دب کین و  زا  دراد  اهخیرات  هچ  **** دد ماد و  �همخز  نیا  هک  دناد  هک 

تستخادنا رس  ار  ناشکندرگ  هچ  **** تستخاس نادرخب  اب  گنرین  هچ 

وت شود  رب  تسگنرود  شزارط  **** وت شوغآ  مه  ناسکی  تسین  کلف 

دهد يدنبتسد  نادد  اب  تهگ  **** دهد يدنلب  هتشرف  نوچ  تهگ 

دادماب دهد  نودرگ  هب  هچیلک  **** دای هب  دران  تینانب  هگنابش 

ساپس ندرب  دنچ  يوج  رهب  ز  **** سارخ همشچ  تفه  نیرد  دیاب  هچ 

ریش هن  امرخ  هن  ناویح  بآ  تسه  وچ  **** ریگ هزور  ییزور  نینچ  زا  رضخ  وچ 

دندب ناتبحص  مه  هک  وش  ناهن  **** دندد ماد و  هک  مدرم  وید  نیزا 

تسمدرم نیا  ياهیمدرمان  ز  **** تسمگ نانابتشد  زک  روگ  یپ 

راغ هوک و  يوس  دزیرگ  مدرم  ز  **** رازغرم رد  هدنزارگ  نزوگ 

درک هشیدنا  مدرم  يدهع  دب  ز  **** درک هشیب  رد  ياج  وک  ریش  نامه 

درمب اهیمدرم  نامدرم  رد  هک  **** درخ تشگ  یمدرم  رهوگ  رگم 

فرح تسنینچ  مدرم  هک  دیوگب  **** فرگش یناوخب  ندرم  شقن  رگا 

هایس دش  یمدرم  مدرم  زا  مه  **** هالک ار  کمدرم  نوردنا  مشچ  هب 

چیپم رد  ینتفگان  راتفگ  هب  **** چیسب يراکشوماخ  هب  یماظن 

شوگ هب  هنرد  هبنپ  ای  بسخ  ورف  **** شومخ یناگتفخ  �هتسر  مه  وچ 

درز درز  اب  تسخرس و  خرس  اب  هک  **** دروجال هرهم  نیزا  زومایب 

راهبون نوچ  تسد  دص  هب  دیارب  **** راکب دنیب  گنر  دص  هک  هگنابش 
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دیدپ دیآ  همشچ  کی  نییآ  هب  **** دیلک دبای  همشچ  کی  هک  هگرحس 

اراد ياج  رب  ردنکسا  نتسشن  شخب 27 - 

زخب شتآ  وچ  مزغم  هب  نکفارد  **** زر نیگنر  نوخ  نآ  یقاس  ایب 

دهد يزغم  ود  غامد  محبص  وچ  **** دهد يزغل  ياپ  مدوخ  زک  ییم 

دهم رآ  دورف  يدهم  هاگرد  هب  **** دهع کین  تلود  يا  يدوب  اجک 

دورد يدهم  روآ ز  نم  دهم  هب  **** دورف يدهم  هاگرد  هب  ییآ  وچ 

تخت بیز  یجات و  شیارآ  هک  **** تخب دناوخ  نآ  رهب  زا  تلود  ارت 

ناهج **** هتخورفا خر  ار  یمدآ  تستب 
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هتخودان وت  نوچ  يا  هماج 

يرهوگ هتسارآ  رهوگ  ره  ز  **** يرکیپ هتسارآ  دزیا  مانب 

دربتسد ام  يدرمیاپ ز  وت  ز  **** درپس ار  نانع  دیاش  وت  تسدب 

وت راکبلط  دمآ  مناد  ات  هک  **** وت رازاب  يوک و  ارم  هد  ناشن 

رایرهش رد  زج  يرد  يرادن  **** راید ره  زا  هک  دیامن  منانچ 

ما هتسویپ  وت  اب  يرگتمدخ  هب  **** ما هتسب  رمک  یتسه  هک  اجرهب 

شورف رهوگ  درم  تلود  یهز  **** شوه دنوادخ  نآ  تفگ  ماج  نیزا 

تسدب ندیروآ  ناوت  تلود  هب  **** تسب گنس  رهوگ  نینچ  نیاک  یلب 

دوب ریگناهج  تلود  يورین  هب  **** دوب ریبدت  يار و  اب  هک  ردنکس 

ياپ ریز  ار  مصخ  رس  يدوسن  **** يامنهر يدمان  شتلود  رگا 

تسب شقن  نینچ  تلود  راگرپ  هب  **** تسرپ تلود  ياناد  هدنرازگ 

ناهج کلم  داتفا  ردنکسا  هب  **** ناهن اراد  جات  رس  دش  نوچ  هک 

نب هن  ادیپ  دوب  رس  هن  ارنآ  هک  **** نهک ات  ون  اراد ز  جنگ  همه 

دنتخادنا رد  ایرد  هب  ایرد  ز  **** دنتخادرپ هاش  �هنیجنگ  هب 

تخس دنناوت  ارنآ  هکنادنچ  هن  **** تخت جات و  هدرپارس و  ریرس و 

ریمض رد  ای  تشگنا  رد  درایب  **** ریبد ارنآ  هکنادنچ  هن  رهاوج 

لعن دوسرفب  ار  ناشک  فیارط  **** لعل ياهناوخ  رولب و  ياهقبط 

رمک نیرز  نامالغ  یئاطخ  **** رز نیز  اب  نابسا  يزات  نامه 

رازه زا  شیب  هنیرز  راب  رتش  **** رامش زا  شیب  هناکولم  درون 

دوبن یساپس  وز  ار  هدنریذپ  **** دوبن یسایق  ار  بلس  حالس و 
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بیصن دبای  صاخ  نزخم  وا  زو  **** بیرغ دشاب  هک  یئاهزیچ  رگد 

صاخ دندرک  رادناهج  رهم  هب  **** صالخ رز  میس و  زا  یجنگ  نانچ 

هتخورفا رهوگ  زا  دش  یجنگ  وچ  **** هتخودنا جنگ  نآ  زا  رادناهج 

مان تسنیزا  شغارچ  بش  رگم  **** ماف هریت  لد  دزورف  رهوگ  هب 

جنر هب  یئانشور  زا  دیآ  جنگ  هک  **** جنگ يوس  ندش  دیاش  کیرات  وچ 

باتفآ نوچ  تخورفارب  يداش  ز  **** بای جنگ  دش  هک  سکنآ  يور  ارچ 

تساوخن سک  ار  كاخ  هتساوخ  یب  هک  **** تساور دیاب  جنگ  ترگ  یکاخ  وت 

هتسارآ ددرگ  اهراک  وزک  **** هتساوخ دش  درم  �هدنزورف 

هک **** دش زیر  نارفعز  هویم  نآ  رز 
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دش زیگنا  يداش  نارفعز  نوچ 

دنشوخلد نارفعز  نآ  يارفص  هب  **** دنشف یگنز  هک  برغم  ناهایس 

جنرتسد یب  داتفا  شتسد  رد  هک  **** جنگ ناک  همه  نآ  دید  وچ  ردنکس 

ار شیورد  ار و  مشتحم  نامه  **** ار شیوخ  رد  ناگدنتسرپ 

رهد رالاس  تشگ  شهد  دادب و  **** رهب داد  هتسارآ  جنگ  نآ  زا 

سپ زاب  یسک  ددرگن  رد  نیزک  **** سک داتسرف  ناریا  نادرگ  هب 

دیهن رد  رب  شیوخ  رس  كاله  **** دیهن رس  هرسکی  ام  هاگرد  هب 

سایق یب  دور  اه  يرگ  شزاون  **** ساپس یب  یکی  ره  امش  ياجب 

دندش مرخ  تخس  يرواد  نیا  زو  **** دندش مهارف  ناریا  ناگرزب 

راوتسا دهع  دنگوس و  هب  وا  تسه  هک  **** رایرهش لد  زا  دنتشاد  ربخ 

دندمآ هاش  هاگنمجنا  يوس  **** دندمآ هار  هب  ههورگ  مه  همه 

هانپ رکشل  ناناولهپ  نآ  زا  **** هاش تشگ  نامداش  ندمآ  نادب 

تسکش دراین  سک  �هیاپ  رد  هک  **** تسب دهع  یکی  ره  اب  هناگادج 

یسب رهوگ  داد و  یسب  هنیزخ  **** یسک ره  رب  داشگب  جنگ  رد 

درک رادیب  تخب  ناگتفخ  نادب  **** درک رادیدپ  سک  ره  راک  نامه 

ناشدوزفا رد  رگد  نادنچ  ود  **** ناشدوب رتشیپ  رد  هچنآ  دادب 

دنتفات یشکرس  ربنچ  زا  رس  **** دنتفای شهد  نا  نایناریا  وچ 

نامسآ رب  دندرب  هشوگ  هلک  **** نامز کی  نیمز  رب  رس  دنداهن 

نیرب رهپس  اداب  وت  رای  هک  **** نیرفآ رایرهش  رب  دنتفرگ 

داب وت  ياپ  كاخ  نارس  ریرس  **** داب وت  ياج  دیشمج  تخت  رس 
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یئوت ام  ورسخیک  هک  ورسخ  هن  **** یئوت ام  ون  هاش  تفر و  نهک 

وت ياپ  هگنیئاپ  ام و  رس  **** وت يار  زا  ندرگ  یسک  دچیپن 

یگدنب دش  ضرف  نایناریا  رب  **** یگدنخرف ار ه  زک  دید  هش  وچ 

هورگ روشک  تفه  زا  دمآ  عمج  هک  **** هوکش مجنا  هاگنمجنا  نآ  رد 

دنروآ تخت  شیپ  ار  زیرنوخ  ود  **** دنروآ تخل  غیت و  ات  دومرفب 

هتخادنا رد  ندرگ  هب  لیامح  **** هتخارفارب ندرگ  گنهرس  ود 

دننک لیامح  ار  ناشقلح  نسر  **** دننک لگ  ناشنوخ  زا  یگنهرس  هب 

دوب هتفرذپ  هکنادنچ  دیناسر  **** دوب هتفگ  رز  جنگ  زا  هچنآ  تسخن 

نورب **** شیپ دروآ  هتفریذپ  دقن  وچ 
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شیوخ دهع  هدهع  زا  دمآ 

ناشدندرک راد  رب  هدرک  نسر  **** ناشدندرک راوخ  ات  دومرفب 

هاش زیرنوخ  شاداپ  تسا  نیا  هک  **** هایس درگ  هب  دمآرب  يدانم 

وا ماجنارس  دشاب  زور  نیدب  **** وا مان  زا  دزیخ  متس  نیک  یسک 

شک دنوادخ  دشوک  هدنب  نآ  رب  **** شه دنوادخ  زگره  دوشخبن 

يردنکسا مرزآ  فاصنا و  رب  **** يرگشل يرهش و  نانک  هراظن 

دندش نامرف  هدنب  ار  يوج  ناهج  **** دندش ناوخ  نیرفآ  هار  مسر و  نآ  رب 

نادب مشچ  رود  هریاد  نآ  زا  **** نادرخب اب  يوج  ناهج  هتسشن 

هتساخرب هلمج  ناگدننیشن  **** هتسارآ نیطامس  هیور  ود 

تسر هقلح  زا  یتفگ  رمک  رد  رمک  **** تسچ ياهرمک  اب  ناگتسب  رمک 

ياجب یشقن  هدنام  يرکیپ  ره  ز  **** ياپ تسد و  رب  هتسب  هرگ  تسایس 

هتساخرب حور  هدنام و  دسج  **** هتسارآ تروص  زا  يراوید  وچ 

نمجنا نآ  زا  عمش  نوچ  تخورفارب  **** نکش اراد  رادناهج  ردنکس 

يا هیاپ  ره  ردق  رب  تفگ  نخس  **** يا هیامنارگ  ره  اب  هاگنآ  سپ 

تسش هنییآ  زا  راگنز  درک و  بلط  **** تسج زاب  ار  هگنز  �هداز  اون 

ياپ تشپ  رب  هیاس  ترس  هدنکف  **** يامزآ لاس  ریپ  ياک  دیسرپب 

یتسین ربخ  یب  ناهج  راک  ز  **** یتسیز ناهج  رد  اه  لاس  یسب 

تشگ هشیدنا  دب  نم  اب  هن  یهانگ  **** تشگ هشیپافج  اراد  هک  يدید  وچ 

یتشاد ناهن  وز  ارچ  تحیصن  **** یتشاد ناهج  زار  هک  اج  نآ  زا 

شومخ دنام  هک  دراد  ریپ  هنگ  **** شوج هب  یناوج  ار  یسک  درآ  وچ 
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موم تخورفارب  ینابز  نغور  هب  **** مور هاش  یمرگ  زا  هدنشوین 

زوت گنر  مه  هتشگ  ناوختسا  یپ و  **** ژوگ تشپ  زا  تسارآرب  ینامک 

داشگ شرآ  ریت  نامک  هبعج  ز  **** داشگ شکرت  تسب و  نخس  حالس 

تفج ماک  اب  رادناهج  اداب  هک  **** تفگ رادناهج  يانث  نیتسخن 

رهب رایسب  داب  ناهج  نیشون  ز  **** رهد ياراد  داب  شنم  هشونا 

هتخادنا شیاپ  رد  مصخ  رس  **** هتخارفا يداش  زا  شزبسرس 

ریگ ياج  رو  هنیک  لد  رد  دشن  **** ریپ هدید  ناهج  نیا  تفگ  دنپ  یسب 

تشادن يدوس  اراد و  هب  مدومن  **** تشادن يدود  هک  نشور  عمش  یسب 

هچ اراد  ز  **** ماج تخت و  دوب  ردنکس  شخب  وچ 
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ماخ راک  زجب  دیآ 

دنمک درآ  رد  نازارف  ندرگ  هب  **** دنلب ار  یندرگ  دنک  نودرگ  وچ 

داز واگ  نیچ  هب  ار  يا  هدرم  ردپ  **** داتف رخ  زا  يریپ  ناتسودنه  هب 

بآ دیازفا  رد  سک  رگد  يوجب  **** بارخ یئوج  لیس  زا  ددرگ  اجک 

جنرم نمشد  ياهیتلود  یب  ز  **** جنگ هب  دش  ورف  تلود  ياپ  ارت 

يا هداب  اب  دور و  اب  هک  هب  نامه  **** يا هدازآ  یهاش و  یناوج و 

دیزگ دیاب  هشوگ  دسر  يریپ  وچ  **** دیسر یناوت  یناوج  زا  ماک  هب 

درک هچ  ات  نیب  دیشمج  كاحض و  هب  **** دروجال دبنگ  رس  هیاریپ  هب 

لالم دریگب  وز  ار  هدنتسرپ  **** لاس رید  دوش  نوچ  اشداپ  ناهج 

تسود نمشد ز  کین و  زا  دب  دسانش  **** تسوپ زغم و  زا  دراد  یهگاک  رگد 

سانش مدرم  تسه  وک  دننیب  وچ  **** ساره دیآ  سک  ره  لد  رد  وزا 

دننک يزاین  یب  يوعد  وزو  **** دننک يزاس  هراچ  شدنکفا  هب 

سوسف ندرک  دنناوت  يو  رب  هک  **** سوک دنرآرب  یهاش  هب  اریون 

دای ندرکن  یهاش  يریپ ز  هب  **** دابقیک ورسخیک و  يور  نیا  زا 

دنتشادرب زربلا  هوک  هر  **** دنتشاذگب هاش  رگد  رب  ناهج 

رهز غیت و  ندروخ  زا  نمیا  دندش  **** رهب کین  ندروخ  ندیشوپ و  هب 

نایز دوس و  راک  زا  دراد  ربخ  **** نایک راگدای  ناک  دید  هش  وچ 

تسهگآ راک  تسیامزآ و  دربن  **** تسهر شرازراک  دب  کین و  هب 

راک هب  دیآ  يزوریپ  رهب  زا  هک  **** رازراک رد  تسیچ  ناک  دیسرپب 

ياپ تسس  ار  درم  دنک  یتخس  هچ  **** ياجب دراد  ریبدت  هچ  ار  هپس 
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تفج تسار  ناولهپ  نآ  يزوریپ  هک  **** تفگ هدید  ناهج  يامزآدربن 

دوب یهاپس  نت  کی  وت  رفب  **** دوب یهاش  وت  نوچ  رکشل  رد  هک 

تسرد درآرب  يدس  وت  رهب  ز  **** تسس كاخ  نیک  تسا  نینچ  نامرف  وچ 

شیب درم  �هرهز  نت  روز  زا  هک  **** شیپ نایامزآ  گنج  مدینش ز 

یشکرس رد  تسین  یگدنکفارس  **** یشک رگشل  راجنه  تسیریلد 

نتساوخ ددم  دیابن  رگشل  ز  **** نتسارآ رب  رکشل  ماگنه  هب 

نیدب رگشل  هک  **** يادخ زا  حتف  هاوخدوخ و  يروبص ز 
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ياجب دنام  ود  ره 

زیرگ هار  مصخ  رب  هتسب  نکم  **** زیتس رد  وشم  یشاب  زوریپ  وچ 

شوگ دیلامن  سک  ار  هنادرم  هک  **** شوک زاب  ناجب  يدیماان  هگ 

تسرد نمشد  سرت  زا  دیاب  یلد  **** تسخن یبای  حتف  رب  هک  یلاف  ز 

ار زربلا  نکشب  لد و  نکشم  هک  **** ار زرمارف  متسر  تفگ  نینچ 

رازراک ینکشب  ینکشن  رگ  هک  **** رایدنفسا نمهب  اب  تفگ  نیمه 

دیسر اراد  هب  نتسکش  لد  زا  مه  **** دیسر اراخ  هب  نوخ  وزک  یتسکش 

زاب هرج  اب  تسکشب  کبک  یلو  **** زارف نادیم  هب  دمآ  لد  هتسکش 

دوبن يزور  كاخ  زج  وت  راک  ز  **** دوبن يزورف  لد  شتلود  رد  وچ 

لاس هنیرید  ریپ  نابرهم  يا  هک  **** لاؤس ردنکس  شدرک  هراب  رگد 

ریش وچ  يدرک  يوپاکت  اهنت  هب  **** ریلد راوس  متسر  هک  مدینش 

هاگمزر نارد  يداتفوا  زیرگ  **** هاپس رب  يدز  اهنت  هب  وا  اجک 

زیرگ ار  يرگشل  دسر  هنوگچ  **** زیت غیت  یکی  زک  مدیآ  بیرغ 

نخس رد  نابز  دشاب  هدندرگ  هک  **** نهک ریپ  تفگ  نینچ  خساپ  هب 

تسخن يدنکف  ار  ناشک  رگشل  هک  **** تسرد متسر  شاخرپ  دوب  نانچ 

غیرگ رگشل  میب  زا  يدنتفرگ  **** غیت هب  یتشگ  هداتفا  شک  رگشل  وچ 

تسد هریچ  ودع  رب  دش  هراچ  نیدب  **** تسکش یهاپس  اهنت  هب  وک  یسک 

راوس کی  زا  رگشل  یکی  دزیرگ  **** رازراک رد  هک  دجنگن  هنرگو 

زارد دش  ارچ  نمهب  يوزاب  هک  **** زار يوگ  نم  هب  شتفگ  هراب  رگد 

ار زرب  رب و  نآ  درک  هقرغ  نوخ  هب  **** ار زرمارف  نمهب  تشک  ارچ 
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دنزگ دراد  رود  نادناخ  نازک  **** دنپ دندادن  شنادبوم  ارچ 

درک هک  یئاهدژا  نادب  نمهب  هک  **** درم هدید  ناهج  خساپ  داد  نینچ 

وا هاگنطو  دش  اهدژا  مد  **** وا هار  دش  هتفشاک  ماجنارس 

تخت جات و  شتلود  �هناخ  زا  دش  **** تخرد یناولهپ  رب  هرهد  دز  وچ 

دربن رفیک  ماجنارس  نوخ  نازک  **** درشف نوخ  رد  ياپ  وا  هک  يدید  هک 

درس داب  زا  دزرل  نازخ  گرب  وچ  **** درک دای  نازا  دیزرلب  ردنکس 

تشذگ لپ  نیرب  دیاشن  ناسآ  هک  **** تشگ هدنساره  اراد  راوخ  نوخ  ز 

رگد
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دنب دیاشگ ز  رهوگ  جرد  رد  **** دنمشوه ناک  تساوخرد  هراب 

راکب دیآ  هچنآ  ار  يوج  ناهج  **** راگزور شدرگ  زا  دیوگ  ورف 

تخت جات و  بحاص  اب  تفگ  نینچ  **** تخب رادیب  ریپ  نیرفآ  زا  سپ 

تسس خاش  نیردنا  تخس  تسد  نزم  **** تستب خرف  هچرگ  ناهج  کلم  هک 

نخس دیوگب  ام  اب  هک  دنام  هک  **** نهک دهع  هب  ات  ون  خیرات  ز 

ماج دیشمج  گنهرف و  نودیرف  **** ماس غرمیس و  لاز و  متسر و  اجک 

تسین ریس  مکش  ندروخ  شزونه ز  **** تسین رید  ناشدروخ  ات  دروخ و  نیمز 

میرگیدکی دقع  مه  هرهم  نوچ  هک  **** میرذگب مه  زین  ام  دنتشذگ و 

قاور هن  نیا  تسین  هردشش  یب  هک  **** قاط راچ  نیرد  تبون  جنپ  نزم 

شاب رادیب  وت  نامصخ  دنتفخ  وچ  **** شاب رادناهج  يراد  وت  نوچ  ناهج 

راگسرت دشنوک  یسک  زا  سرتب  **** رارب يراگسرت  ملاع  زا  رس 

دروآ نامگ  رد  للخ  دب  هر  **** دروآ نایز  ناک  یهر  نک  اهر 

نت هب  نتشگزاب  دوب  تجاح  هب  **** نهریپ دوب  هنوگشاب  ارک 

درگ زاب  تجاح و  ادخ  زا  هاوخب  **** درون هنوگژاب  دش  هک  هر  ناز  وت 

لاب یشیب و  جنر و  یمک  شتسه  هک  **** لام کلم و  نآ  رد  دوخ  لد  يدنب  هچ 

دنا هدرک  نوخ  مکح  ارت  لام  هک  **** دنا هدرک  نومنهر  ارت  شناد  هب 

دوب نوزفا  شنوخ  زا  ددرگ  هفخ  **** دوب نوخ  یب  هک  یئولگ  دجنرب 

هایس يرام  دنت  ناد  هتفخ  نارب  **** هاگتسد نیرد  دیاک  لام  ناره 

هتساوخ زا  دراد  یهت  ینوتس  **** هتسارآ قاط  نیا  نادوتس 

تفج رام  هیس  اب  ندش  دیاب  هچ  **** تفخ میهاوخ  هفص  نیا  قاط  رد  وچ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1296 

http://www.ghaemiyeh.com


نک داد  نک  داد  يا  هن  رگمتس  **** نک دازآ  هدوهیب  دنب  زا  لد 

يردنکسا وت  اراد  دوب  وا  رگ  **** يرذگب را  هب  اراد  دادیب  ز 

نامه ینیب  هن  ات  نکم  نآ  زین  وت  **** ناهج تشک  وا ز  دید  هچ  ات  نیبب 

یتفای نازا  لابقا  هک  نک  نآ  زا  **** یتفای ناهج  ات  نیبب  يدرک  هچ 

نخس نآ  تفرگ  **** لاس توترف  ریپ  خساپ  زا  هش 
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لاف هب  كرابم  ار 

شتخاس شکشیپ  رز  جنگ  یسب  **** شتخاونب درک و  یشک  تمدخ  ز 

وا گنس  اب  دنداهن  وزارت  **** وا گنهرف  ناریا ز  ناگرزب 

هاش مزب  رب  دنتفرگ  شیاتس  **** هاگراب رد  زا  ناگدنباتش 

تسد هب  دمآ  يدیشروخ  هدنزورف  **** تسشن یغارچ  رگ  هگراب  نیزک 

دیسر يزورف  نشلگ  تفر و  یلگ  **** دیسر يزور  تفر  یبش  رگ  ام  ز 

تفای هنیجنگ  تسج و  رز  دید و  ورف  **** تفات يور  يا  هدنیوج  رز ز  يوج 

هورگ نآ  اب  درک  یسب  شزاون  **** هوکش ایرد  هاش  یلد  ایرد  ز 

زار دنیاشگ  اراد  دادیب  ز  **** زاون تیعر  ار  هش  دندید  وچ 

دروخنرب نتشیوخ  هشیپ  زا  سک  **** درس مرگ و  رد  دوب  وا  رود  ات  هک 

ار دنوادخ  دباین  او  گس  هک  **** ار دنویپ  درب  نانچ  نآ  قلخ  ز 

لام نوخ و  رب  هن  تناما  ار  یسک  **** لاگسدب هتخیوآرد  ناکین  هب 

مور هب  يدرم  نانوی و  هب  تورم  **** موب زرم و  نیز  هتفر  نانک  ملظت 

دوب گنهرس  ود  نآ  هاپس  نیدنچ  ز  **** دوب گنس  وا  کیدزن  هک  ار  یسک 

تسکش ار  شرهوگ  نوچ  هک  نیب  ناهج  **** تسد درک  يوق  ار  نارهوگ  دب  وچ 

درخ تشگ  نوچ  ماجنارس  ات  نیبب  **** درپس نادرخ  هب  ناگرزب  ریرس 

يادخ قلخ  هب  دناسر  یتخس  هک  **** يار تسس  نآ  دشاب  يرواد  سب  هن 

تسد هریچ  دنک  ار  ناگیامورف  **** تسکش درآرد  ار  ناگیامنارگ 

تسرگید يورسخ  رگید و  یسخ  **** تسرورپ سخ  هک  سک  نآ  دش  ورسخ  هن 

یشیاسآ يرهش  رد  رهش و  رد  هن  **** یشیاشخب کلم  نیرد  هدنامن 
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اه هنیجنگ  لفق  زا  تمصع  هدش  **** اه هنیس  اه  هنیک  زا  هدیشارخ 

يا هشیدنا  دشاب  اجک  نیز  رتب  **** يا هشیپ  رهب  دمآرد  یبارخ 

تستخیوآرد سک  رگد  راک  هب  **** تستخیرگب هشیپ  زا  رو  هشیپ  هک 

دننک ینابتشد  ناگداز  کلم  **** دننک یناولهپ  ناینابایب 

درک زاغآ  يزرواشک  یهاپس  **** درک زاس  هپس  لغش  زرواشک 

یسک ره  درذگب  دوخ  لغش  زا  وچ  **** یسب ترامع  دنامن  ار  ناهج 

دوب هتفشآ  یتیگ  رتخا  نامه  **** دوب هتفخ  رگداد  نیزا  شیپ  رگا 

دنچ دنچ  ات  دادیب  هنوگنیزا  **** دنمزوریف تسه  رگداد  نونک 

نیز دش  هدنساره 
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راید ره  رد  نتخیگنارب  يدانم  **** رایرهش نخس 

دنک دب  دنک  یکین  هچرگ  نیا  زج  **** دنک دوخ  هشیپ  رو  هشیپ  ره  هک 

دارم دیوج  واگ  نهآ و  واگ  ز  **** دابل ددنب  واگ  رب  زرواشک 

درذگن دوخ  لغش  زا  يرهش  نامه  **** درب هر  دوخ  نییآ  هب  یهاپس 

شیپ هب  درآ  یلصا  هشیپ  نامه  **** شیوخ راک  یپ  زج  یسک  دریگن 

تسخن زا  دوب  هک  شداد  هشیپ  نادب  **** تسج زاب  ار  هدنزیرگ  هشیپ  ز 

درک راوازس  ملاع  راک  همه  **** درک رادیدپ  سک  ره  ياهلمع 

شیوخ دهع  رد  دروآ  يدابآ  هب  **** شیپ دهع  یناریو  ار ز  ناهج 

تسازس ار  ناکریز  نتشاد  ناهج  **** تسار شیوخ  تلود  رب  تشاد  ناهج 

ار نیمز  ناریا  ياه  هدکشتآ  ردنکسا  ندرک  ناریو  شخب 28 - 

زاون قشاع  زیمآ  تبرش  یکی  **** زان شون و  يداش  زا  یقاس  ایب 

بیکش درادن  تبرش  هنشت ز  هک  **** بیرف لد  تبرش  نآ  هد  هنشت  هب 

ریم ناتسبش  رد  ناشف  شتآ  رب  **** ریپ هدید  ناهج  يا  رایب  يدنپس 

منکیم يا  هشیدنا  دب  مشچ  ز  **** منکیم يا  هشیپ  نانز  کمشچ  هک 

دنزگ دناسر  نوچ  دب  مشچ  نم  هب  **** دنپس لد  زا  مزوسیم  وچ  نکیلو 

تسیسک غراف  هچ  دنادن  نیاک  یسک  **** تسیسب هر  نیرد  نزهر  ياهرطخ 

رسب دیاب  درب  يرگنوسفا  هب  **** رطخ نیدنچ  زاروک  تسیرمع  هچ 

مهن نوخ  رپ  کید  نیرب  نبنهن  **** مهن نوریب  هیاپ  نیزا  ياپ  را  هب 

شیوخ نادهع  شیپ  زا  دیوگ  نینچ  **** شیپ ياهناتساد  هدنرازگ 

تسرپ شتآ  تخوس  شتآ و  درمب  **** تسشن شتآ  رب  ناقهد  نید  نوچ  هک 
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نایم یتسرپ  شتآ  زا  دنیاشگ  **** نایناریا هک  دومرفب  ردنکس 

دننک ورسخ  نید  يوس  شیارگ  **** دننک ون  ار  هنیرید  نید  نامه 

تخس دنریگ  راک  هدکشتآرب  **** تخر دنراپس  شتآ  هب  ار  ناغم 

راگزومآ هگشتآ  رد  دشاب  هک  **** راگزور ناردنا  مسر  دوب  نانچ 

تسد جنگ  نادب  ار  یسک  دشابن  **** تسب ياپ  وا  رد  یئاهجنگ  دنک 

تشاذگ ار  دوخ  لام  هدکشتآ  رب  **** تشادن يراوخ  ثاریم  هک  رگناوت 

دوب جنگ  �هناخ  هدکشتآ  ره  **** دوب جنر  ار  قافاک  مسر  نادب 

بآ يایرد  وچ  یجنگ  درک  ناور  **** بارخ اهانب  نآ  درک  وچ  ردنکس 

نآ يدنک  انب  **** یتشاد رذگ  وک  یهگ  شتآ  رب 
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یتشادرب جنگ 

تسشن ناسورعون  اب  هلاس  همه  **** تسرپ شتاک  دوب  نآ  تداع  رگد 

هدکشتآ نییآ  یتشگ  ون  هک  **** هدس نشج  دیشمج و  زورون  هب 

يوک هب  يدنتخات  نورب  هناخ  ز  **** يوش هدیدان  ناسورع  وس  ره  ز 

رانک ره  زا  يدندیود  يداش  هب  **** راگن رد  اهتسد  هتسارآ  خر 

هتشارفا ندرگ  ناغم  داب  هب  **** هتشادرب لعل  یم  هناغم 

دنلب خرچ  هب  يدود  هدروآرب  **** دنز نوسفا  ناقهد و  نیزرب  ز 

يرگنوسفا هگ  یئوگ  هناسفا  هگ  **** يربلد یخوش و  ناشراک  همه 

دنتخوماین يزیچ  هناسفا  زج  **** دنتخورفین یغارچ  نوسفا  زج 

نز تسد  یکی  بوک و  ياپ  یکی  **** نکش رد  نکش  وسیگ  هتشه  ورف 

تسرپ لگ  دوب  ابیز  ورس  یهس  **** تسد هب  لگ  �هتسد  یهس  ورس  وچ 

ون زور  يدش  ار  ناهج  راعش  **** ور زیت  دبنگ  زک  لاسرس 

خارف نادیم  شیوخ  لد  ماک  هب  **** خاک هوک و  زا  يدوب  ناشزور  یکی 

یتساخرب هتف  یسباجنآ  زو  **** یتسارآ یمزب  یکی  ره  ادج 

یهت ملاع  رازاب  هنتف  زا  دش  **** یهشنهاش دقع  دش  هتشرکب  وچ 

دنزگ دبای  کلم  دوب  نوزفا  وچ  **** دنلب دشاب  تخت  روجات  کی  هب 

دوب دب  دش  رایسب  وچ  ناراب  هک  **** دوب دس  زا  رتهب  روجات  یکی 

ياجب دراین  سک  ناغم  مسر  هک  **** يار کین  هش  نامرف  داد  نانچ 

يوش هب  ای  خر  دنیامن  ردام  هب  **** يور هدیشوپ  ناسورع  یمارگ 

درک هراوآ  هناخیم  ار ز  ناغم  **** درک هراپ  اهگنرین  شقن  همه 
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تسرد نید  قلخ  رب  تشادهگن  **** تسش هدولآ  ياهنید  ار ز  ناهج 

ییتشدرز چیه  شتآ  دنامن  **** ییتشپ نانچ  زا  نیمز  ناریا  هب 

جنگ دنکاین  سک  هدکشتآ  هب  **** جنس هنیجنگ  ناسوجم  ناز  رگد 

رهم دندیرب  شتآ  رازلگ  ز  **** رهچ رانلگ  نانینزان  نامه 

دود هدنتسرپ  شتآ  دروآرب ز  **** دودز شتآ  مسر  ناهج  زا  هاش  وچ 

راک دنرادن  یتسرپ  دزیا  زج  **** راگزور مدرم  ات  دومرفب 

دنروآ هام  رهم و  رب  تشپ  همه  **** دنروآ هانپ  یفینح  نید  هب 

شخر درک  ناور  یخارف  نادیم  هب  **** شخب کلم  نآ  کلم  رد  کلم  دش  وچ 

تفگ هدنیوگ  زغن  ناک  هنوگ  نادب  **** تفج تشگ  ار  حتف  یگدنخرف  هب 

رگو
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يونشب نم  يزمر ز  هنوگرگد  **** يون مکح  هب  ات  تدیاب 

شوپ هدنژ  دنک  ار  ون  يابید  هک  **** شوگ ار ز  اه  هبنپ  نهک  نآ  رارب 

زغن راتفگ  هویش  نیرد  مدینش  **** زغم رادیب  دنچ  زک  هنوگنآ  رب 

متشاذگن هدناوخان  فرح  یکی  **** متشاد اهخیرات  زین  یسب 

ار هدنکارپ  ياه  هراپ  قرو  **** ار هدنکآ  جنگ  نآ  مدرک  مهب 

فرگش ینادجنگ  متخیگنارب  **** فرح هدیشوپ  ياهایمیک  نآ  زا 

ریذپلد وا  تفگ  دش  تفگ و  ننیچ  **** ریپ ياناد  يوگ  یسراپ  نامه 

تخر درب  نورب  لصوم  راگرپ  ز  **** تخت جات و  دتس  اراد  هش ز  نوچ  هک 

تسش موب  نآ  كاخ  نایتوراه  ز  **** تسخن دمآرد  لباب  هب  هرهز  وچ 

يدرخب يدنمرنه و  زا  دنشک  **** يدبوم شتآ  ات  دومرفب 

دننک رتفد  نادنز  هب  هنرگو  **** دننک رت  ار  دنز  همان  نوسف 

دودز اهلد  شتآ ز  دود  فت و  **** دومن هر  ار  قلخ  این  هارب 

ناگدابآ رذآ  يوس  دمآرد  **** ناگدازآ ریبدت  هب  اجنآ  زو 

تسش دنز  مه  تشک و  ورف  شتآ  مه  **** تسچ دید  یشتآ  وا  هک  اج  رهب 

تسرپ شتآ  شزوس  يدوخ  يدناوخ  هک  **** تسب گنس  یشتآ  دوب  هطخ  نآ  رد 

رمک رب  هرگ  یتسرپ  شتآ  هب  **** رز قوط  اب  دوب  دبریه  شدص 

لاکز رسکی  دندرک  دنتشکب و  **** لاس رید  شتآ  ناک  دومرفب 

هاپس ناهاپس  يوس  درک  ناور  **** هاگیاج نآ  زا  تشک  ورف  شتآ  وچ 

هتساوخ اب  دوب و  یلد  شوخ  اب  هک  **** هتسارآ رهش  نینزان  نادب 

تفرگ ینارماک  یپ  يداش  هب  **** تفرگ ینامداش  روجات  لد 
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تشپ درک  اتود  ار  دبریه  یسب  **** تشکب ار  دبریه  شتآ  یسب 

راهبون رد  غاب  زا  رتشوخ  یسب  **** راگن ینیچ  دوب  نهک  يراهب 

سورع نیدنچ  هناخ  نآ  رد  تمدخ  هب  **** سوجم مسر  تشدرز و  نییآ  هب 

لگ هب  اپ  رد  هتفر  ورف  ناش  لگ  ز  **** لد بوشآ  هدید و  تفآ  همه 

مان شنویامه  رذآ  هدرک  ردپ  **** ماس لسن  زا  وداج  يرتخد  وا  رد 

بیکش اناد  يدرب ز  شوه  لد  ز  **** بیرف لد  نآ  ینوسفا  يدناوخرب  وچ 

دص توراه  وچ  **** دوب هدرب  لد  هرهز  زا  یتوراه  هب 
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دوب هدرم  وا  شیپ 

بارخ ددرگ  هناخ  ات  هناخ  نادب  **** باتش ندرک  دومرف  وچ  ردنکس 

نمجنا نادب  یئاهدژا  دومن  **** نتشیوخ لکیه  زا  وداج  نز 

اهر شتآ  زا  دندرک  شیوخ  لد  **** اهدژا نیشتآ  قلخ  دندید  وچ 

دندش نازیرگ  ردنکس  دزن  هب  **** دندش نازیخ  نداتفا و  يو  میب  ز 

هدز شتآ  مدرم  رد  هروراق  وچ  **** هدکشتآ رد  یئاهدژا  تسه  هک 

دروخ ای  دشک  ای  شتعاس  نامه  **** درذگب اهدژا  نادب  وک  یسک 

تفگ روتسد  دیسرپ و  روتسد  ز  **** تفهن يایمیک  نآ  زار  زا  هش 

اهزاس رب  تسمسلط  بحاص  هک  **** اهزار نینچ  دناد  سانیلب 

لاگسدب لام  هب  دیامن  هنوگچ  **** لایخ نیا  هاش  تفگ  ار  سانیلب 

يرگنوسفا زج  ندومن  دنادن  **** يرکیپ نینچ  نیا  تفگ  دنمدرخ 

مروآ بانط  رد  اهدژا  رس  **** مروآ باتش  دهاوخ  هاش  رگا 

يا هراچ  نکب  یناوت  رگ  ورب  **** يا هرایتپ  تنیا  تفگ  رادناهج 

هدز رب  رس  دید  اهدژا  هایس  **** هدکشتآ يوسدش  دنمدرخ 

دید ساملا  رب  هنیگبآ  هر  **** دید سانیلب  رد  اهدژا  نآ  وچ 

بیرف مدرم  ياهیئوداج  یسب  **** بیکشان يوداج  نآ  تخیگنارب 

زاب تشگ  نتشیوخ  يوداج  يوس  **** زاس هراچ  رد  چیه  رگراک  دشن 

رس درک  سپ  زاب  دوخ  يوداج  هب  **** رگراک دشن  ناک  ییوداج  نآ  ره 

دنب درک  ار  هدنیاسف  نوسف  **** دنمشوه كریز  يرگ  هراچ  هب 

تسکش دیارد  ار  یئوداج  وزک  **** تسدب دیآ  علاط  نآ  هک  یتقو  هب 
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بآ شتآ  رب  وچ  دز  اهدژا  نآرب  **** بادس یتخل  دنراک  دومرفب 

ار شیزاس  گنرین  درک  هبت  **** ار شیزاب  تسب  هدبعش  کی  هب 

دنب داشگب  رحس  نآ  گنرین  ز  **** دنمشوه ناک  دید  نانچ  رتخد  وچ 

تساوخ راب  ناهج  هاش  مرزآ  هب  **** تساوخ راهنز  داتفارد و  شیاپ  هب 

دید هار  ودب  ار  دوخ  يانمت  **** دید هام  نآ  يور  نوچ  سانیلب 

داد شیراگتسر  ناشکوداج  ز  **** داد شیراوتسا  شیوخ  راهنزب 

دنتخوس هدکشتآ  شتآ  نادب  **** دنتخورفا شتآ  ات  دومرفب 

هایس ياهدژا  دوب  هام  نیا  هک  **** هاش کیدزن  درب  ار  يوریرپ 

شوگ هدیچیپ  گنرین  هب  ار  کلف  **** شوه رایسب  تسنادراک و  ینز 

ار هام  نامسآ  زا  درآ  دورف  **** ار هاچ  دشکرب  نیمز  رعق  ز 

یهایس ار  لح  ز 
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يوم رات  کی  هب  يراصح  رب  دوش  **** يور دیوشب ز 

يرتخد نینچ  هدوبن  ار  يرپ  **** يرکیپ يرپ  میوگچ  یبوخ  هب 

باتفآ ندرگ  رب  هدرک  نسر  **** بان گشم  ربنچ  زا  شفلز  رس 

شمتسکشب سومان  مان و  همه  **** شمتسبرب هار  هش  لابقا  هب 

نم رای  شورسخ  دنک  رگ  دزس  **** نم راهنزب  دمآرد  دش  نوبز 

تسا رهاوخ  مه  دنوادخ و  مه  ارم  **** تسا روخرد  ار  هاش  تمدخ  رگو 

بیز رز و  زا  یهام  هتسارآرب  **** بیرف لد  نآ  راسخر  دید  هش  وچ 

تست ماج  ندروخ  یم  راوازس  **** تست مار  نیک  داد  ار  سانیلب 

وا گنرین  رکم و  زا  لفاغ  وشم  **** وا گنر  زا  نمیا  شابم  نکیلو 

دوب مدژک  هک  يو  زا  نمیا  وشم  **** دوب مد  ابرهک  یمدژک  رگا 

هار كاخ  رب  دیلام  شیوخ  خر  **** هاش میلست  رکش  رب  سانیلب 

درک هناوید  هنوگ  نیز  دنچ  يرپ  **** درک هناخ  يوناب  ار  يوریرپ 

مان تشگ  نآ  زا  شوداج  سانیلب  **** مامت اهیئوداج  وز  تخومآرب 

سارم يدنبنرب  ار  گرم  دوخ  ز  **** سانش هراتس  رگ  یئوداج  رگا 

ار کنشور  ردنکسا  يراتساوخ  شخب 29 - 

تشرس شتآ  ماجنادب  نکفارد  **** تشهب يوج  بآ  نآ  یقاس  ایب 

مرت شتآ  بآ و  نآ  زک  هد  نم  هب  **** مرس ناچیپم  شتآ  بآ و  نآ  زا 

یمو غرم  شتآ و  دوخ  شیپ  دهن  **** يد ماگنهب  وک  یسک  خرف  هچ 

دروآ تسکش  ناتسب  ران  رد  هک  **** دروآ تسدب  ناتسپ  ران  یتب 

ران بآ  یهگ  دیوج  ران  یهگ  **** راهب تقو  هب  ات  نب  ران  نآ  زا 
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خاش هفوکش ز  رس  نورب  درآ  هک  **** خاک جنک  زا  رس  هگنآ  درآ  نورب 

تشز هلوغیب  ارحص و  بوخ  دوش  **** تشهب مرخ  وچ  ددرگ  هزات  ناهج 

ناتسلگ يوس  دمارخ  هناخ  ز  **** ناتسلد نآ  فلزرس  دریگب 

ار دنچ  یمد  درازگ  يداش  هب  **** ار دنق  همشچ  دنک  نیگآ  لگ 

ناور شرازگ  دهم  درک  نینچ  **** ناورسخ رتفد  رگشرازگ 

هالک نادرگ  خرچ  رب  دیناسر  **** هاش تسب  رمک  ناهاپس  رد  نوچ  هک 

زاب تسج  ربخ  اراد  يوکشم  ز  **** زان وهل و  رد  ود  يزور  دوسآرب 

مسرب **** درک زاب  ار  هنیجنگ  تفه  رد 
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درک زاس  یتعلخ  نایک 

دنمجرا �هیاریپ  تسارآرب  **** دنرپ ینیچ  یمور و  يرصم و  ز 

يون ار  نت  داد و  اون  ار  لد  هک  **** يورسخ �هیامنارگ  سابل 

مرگ دهم  دنک  ار  ناگدنشوپ  هک  **** مرن ياهزخ  تفبرز و  ياهبصق 

هتساوخ یسب  نآ  اب  هدومآرب  **** هتسارآ دقع  یسب  رهوگ  ز 

زاون لد  �هماج  یسب  هفین  ز  **** زاب هدرکان  رهم  همان  یسب 

هایس گنر  درک  لدب  یخرس  هب  **** هاش يوکشم  هب  رسکی  داتسرف 

دروجال رب  دنکفا  رز  يالط  **** درگ دناشنب  هزوریپ  ناجرم ز  هب 

دومزآ یمه  رز  کحم  رب  رگم  **** دوس خرس  رز  رب  هیس  گنس  هب 

تسر خرس  لگ  هشفنب  ياجب  **** تسشب متام  اراد ز  ناتسبش 

ار مارالد  يور  تخورفارب  **** ار ماردب  غاب  نآ  تسارآ  وچ 

راهبون �هچنغ  دفکشب  ات  هک  **** راچ هس  يزور  دروآ  یئابیکش 

دننک وکین  زغن و  ار  قرف  رس و  **** دننک وخ  یشک  رویز  هب  ناسورع 

دنروآ غارچ  نشور  يوس  رظن  **** دنروآ غامد  رد  لد  يانمت 

دناشفرب نیتسآ  رذع  هب  تنوعر  **** دنامن يزیچ  كوس  زک  تسناد  وچ 

زیت ياشگب  ود  ره  مدق  نابز و  **** زیخ تفگ  نابز  نیریش  روتسد  هب 

يوج مارآ  متشگ  نادب  اجنیا  هک  **** يوگب ام  زا  وش  اراد  يوکشم  هب 

داب هدنخرف  شندید  هک  منیبب  **** دازن اراد  يورهم  يور  ات  هک 

وا ناتسد  ریز  رس  مرآرب  **** وا ناتسبش  رد  مشک  يراصح 

رپ هزوریپ  لعل و  زا  رکیپ  همه  **** رد هدومآرب  نیرز  دهم  یکی 
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نیمز رب  نامسآ  دوش  نامارخ  **** نینزان وا  رد  دنیشن  ات  ربب 

ربب شناگدنتسرپ  رهب  ز  **** رز نیز  اب  نایاپ  داب  رگد 

ياجب نامرف  دروآ  تسب و  رمک  **** يار دید  نینچ  اناد  روتسد  وچ 

تفرگ ارادم  رد  ار  هناخ  همه  **** تفرگ اراد  صاخ  هناخ  هر 

تشهب ردنا  دیاک  ناور  بآ  وچ  **** تشرس نیگشم  يوگشم  هب  دمآ  رد 

دید هدنبیرف  نوچ  دش  هدنبیرف  **** دید هدنبیز  روح  زا  رپ  یتشهب 

بیس هب  مدرم  وچ  يزاب  درک  یمه  **** بیرف مدرم  نارهچ  بیس  نادب 

دورد ار  ناگدیشوپ  داد  هش  ز  **** دورف دمآ  هک  یثیدح  نیتسخن 

ار هش  يوگشم  هک 
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داب رود  امش  نایم  زا  یئود  **** داب رون  هش  ز 

دومن یئامزآ  تسد  هناخ  نیدب  **** دومن یئاطخ  نادرگ  خرچ  رگا 

تفر هک  اهنآ  رد  درادن  یهانگ  **** تفر هک  اهنایز  نآ  هلمج  زا  هش 

راودیما ددرگ  وا  زا  دیمون  هک  **** راک ماجنارس  دش  نانچ  مدیما 

دروآ ياجب  دوخ  يدنوادخ  **** دروآ يار  هناخ  نیا  لابقا  هب 

شیپ ياپ  ار  دنویپ  لغش  دهن  **** شیوخ گنهرف  اراد و  نامرف  هب 

مان کین  نینچ  یئارس  تمصع  هب  **** ماک تسا  نینچ  ار  اشداپ  ناهج 

وا جاتلا  هرد  کنشور  دوش  **** وا جاع  نوچ  يور  دوش  نشور  هک 

دنک نشلگ  هناخ  لگ  خرس  نادب  **** دنک نشور  مشچ  شخر  نشور  هب 

دهم داتسرف  کنیا  ندرب  هم  هب  **** دهع تفریذپ  رد  نینچ  اراد  ز 

درک زاس  ار  لغش  نیا  يانمت  **** درک زاب  نانع  اجنیاک  رادناهج 

يوجتسج نیدب  دمآ  دوخ  ياپ  هب  **** يوگتفگ نیزا  تسب  ناسک  نابز 

دیروآ دهج  راک  نیا  بیترت  هب  **** دیروآ دهم  يوس  ار  يوریرپ 

نامب میاد  هاش  هیاس  رد  هک  **** نامجرت نز  يار  اب  تفگ  نینچ 

دوش يدای  هب  مه  هدمآ  دای  هب  **** دوش يداز  هناخ  مه  هناخ  سک 

تشک هدنب  رخ  هچنآ  دورد  نابرتش  **** تشون دیاب  هتکن  نیا  رز  بآ  هب 

تسام جارعم  دهم  نآ  سوب  نیمز  **** تسام جات  وا  دهم  هشوگ  رمک 

میا هدنب  نامه  دزاس  تفج  رگو  **** میا هدنکفارس  دریگ  هدرب  رگا 

دیلک نیرز  تسه  وا  يار  اجک  **** دیشک دیابن  رس  وا  نامرف  ز 

هام هب  دناسر  ار  کنشور  رس  **** هاش لغش  نیدب  درآرد  رس  رگا 
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میا هداز  ناورسخ  همخت  زا  هک  **** میا هداد  اضر  ورسخ  نیباک  هب 

رایتخا نآ  دشاب  ار  دنویپ  هک  **** رایرهش دهد  نامرف  هک  يزور  هب 

مینک شمار  شیتسرپ  نیئآ  هب  **** مینک شمارخ  ورسخ  هاگرد  هب 

دید هچنآ  تفگ  زاب  دش  هاش  يوس  **** دینش خساپ  هنازرف  روتسد  وچ 

یمدآ تسشوخ  باوج  دیص  هک  **** یمرخ زا  تخورفارب  هش  خر 

دروآ درد  هب  لد  ار  هدنشوین  **** دروآ درگ  شوگ  رد  هک  یباوج 

دوب دنویپ  راوازس  اهرظن  **** دوب دنمورب  علاط  هک  يزور  هب 

يابآ مسر  رب  يوج  ناهج 
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شیوخ ياتمه  درک  ار  هدازیرپ  **** شیوخ

تفرگ ناج  رد  رهم  لد و  رد  افو  **** تفرگ نامیپ  زین  نایک  مسر  هب 

وا نیباک  تسب  مجع  کلم  هب  **** وا نیکمت  رهب  زا  تعیب  نآ  رد 

رهش رازاب و  دنرآ  شیارآ  رد  **** رهد نانادراک  ات  دومرفب 

موبو زرم  همه  نآ  دننک  زرطم  **** مور يابید  مزراوخ و  جوسنم  هب 

دنتسارایب رهوگ  ابید و  هب  **** دنتساوخیم هک  ناسنادب  ناهاپس 

ماف هداجیب  ياهطمن  قیاقش  **** ماب يوک و  �هرط  رب  دندیشک 

دنتخاس یشیارآون  ار  ناهج  **** دنتخارفارب نودرگ  هب  اه  ملع 

اهراک �هکس  دش  هنوگرگد  **** اهرازاب يوک و  دش  هلک  زا  رپ 

ینز طبرب  یئارس و  یناغا  **** ینزرب رهب  برطم  دندناشن 

هتخوس رکش  دوع و  وچ  ار  ودع  **** هتخورفا دوع  نآ  زیر  رکش 

دورس ياون  زا  تشگ  هدنز  نیمز  **** دور هدنز  بل  ات  فرط  نازیخ  ز 

دیزگ یم  ار  دور  ناشمار  بل  **** دیسر یم  زا  هک  نازیخ  دور  سب  ز 

زاب دندرک  هفان  هشیش و  رس  **** زارط کشم  ناهاپس و  بالگ 

هام دیشروخ و  هدرک  رکش  رپ  قبط  **** هاش روس  رب  هتسب  لگ  خرس  قفش 

هتخارفا رگید  يدبنگ  لگ  ز  **** هتخاس یکشوک  رکش  زا  رهپس 

شورخ وس  ره  هدروآرب  ینغم  **** شوجب يداش  روشک ز  موب و  همه 

هام کشم و  زا  تسارآ  فلز  خر و  **** هایس دنرپ  زا  درک  هولج  بش  وچ 

خرک راطع  هدوس  هیلاغ  ورد  **** خرچ هام  رگم  یتفگ  دوب  فدص 

دنق ماداب و  تخاس  ناهد  مشچ و  ز  **** دنمک نیگشم  هام  نآ  هش  رهب  ز 
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هام کشم و  دوب  وکشم  دروخ  رد  هک  **** هاش يوکشم  هب  ود  ره  داتسرف 

دنرپ زا  دیشکرب  رس  هناسورع  **** دنلب باتفآ  نوچ  زور  رگد 

سور گنز  نوچ  داتفا  رد  شروش  هب  **** سورع نآ  یپ  زا  مور  هاش  لد 

يوخ دروآرب  شمرش  ونیم ز  هک  **** یم دور و  زا  تسارآ  سلجم  یکی 

نارگ یم  زا  ود  ره  شرغاس  رس و  **** نارتهم اب  درک  یم  وهل  یم  هب 

جنر هب  ندیشک  زا  نیمز  دمآ  هک  **** جنگ زور  نآ  رد  نادنچ  دیشخبب 

وچ
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تسد هب  ار  قفش  دمآ  رد  یقیقع  **** تسکش مهرد  دیشروخ  دقع  بش 

داتف ناقاحسوب  اب  هک  نیب  نخس  **** داد شیقاحسوب  �هزوریپ  هب 

سک داتسرف  نیگشم  يوکشم  هب  **** سرتسد لد  ماک  رب  تفای  کلم 

غاب ياریپ  غاب  اب  دنرایب  **** غارچ نشور  وچ  ار  کنشور  ات  هک 

شردنکسا هاش  ناور  نشور  ز  **** شردام کنشور  اب  تفگ  نینچ 

يرهوگ مه  هب  دش  رد  ياتمه  وچ  **** يردنکسا ياتکی  توقای  هک 

مینک یهاشداپ  يریم و  نامه  **** مینک یهانپ  تلود  دقع  نیدب 

نتفای يرتهب  وزا  ناوتن  هک  **** نتفات وا  مکح  زا  رس  دیابن 

شیگدنخرف وت  رب  دوب  خرف  هک  **** شیک دنب  رب  فلز  رس  نک  رمک 

دنزیم رمک  رب  رس  وت  فلز  وچ  **** دنز یم  رس  وت  اب  وا  هک  ره  وا  زج 

دوبرد �هقلح  دوب  وا  یب  وچ  **** دوب رز  �هقلح  رگ  وت  شوگ  هب 

تسام يارادم  رب  شلد  اراد  وچ  **** تسام ياراد  هک  نک  وا  يارادم 

زان مرش و  اب  تخس  یتفریذپ  **** زاون لد  رتخد  وزا  تفریذپ 

هام وچ  نیرز  دهم  رد  دندناشن  **** هاش مزب  یپ  زا  ار  هدازیرپ 

دنتخادرپ هدرپ  ناگراظن  ز  **** دنتخات شورسخ  هگتولخ  هب 

زغم تخورفارب  ار  ناگدننیب  هک  **** زغن ياهشکشیپ  دش  هک  نآ  سپ 

درپس ایرد  هب  ار  فدص  یمارگ  **** دربتسد نابرهم  ردام  کبس 

ناشن هدنام  ورس  یهس  کی  نیمه  **** ناشکندرگ ناهاش و  مخت  زا  هک 

يرهوش نیرت  یمان  هب  مدرپس  **** يرهوگ نیرت  یمارگ  میوگن 

يا هدناشفارب  تیالو  یمیتی  **** يا هدنام  ردپ  یب  يا  هتشک  ردپ 
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يرواد نآ  ادرف و  یناد و  وت  **** يردنکسا راهنز  هب  مدرپس 

شرس رب  يرسمه  رسفا  داهن  **** شردام زا  هشنهاش  تفریذپ 

ار دازآ  ورس  دش  ياج  نمچ  **** ار داشمش  دندرپس  نسوس  هب 

راک هب  دمآرد  ندیرخ  رهوگ  هب  **** راوهاش رهوگ  نآ  لعل  زا  هش 

يرپ ار  شرکیپ  دش  هدنتسرپ  **** يربلد زک  دید  يا  هرهچیرپ 

وا راتفگ  ریگ  ینشاچ  رکش  **** وا راب  بطر  يورس  هدنمارخ 

زیخ رامیب  رامیب و  شخب  اود  **** زیت يوجافج و  یمشچ  هدنبیرف 

زار هب  وا  اب  لاخ  رکش  نوچ  یبل  **** زارد ندرگو  فلز  هتوک و  شرا 

یبالگ **** هتخیوآ بغبغ  هداس و  خنز 
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هتخیگنا یمشچ  ره  ز 

رصب نوچ  يا  هدرک  رب  هدید  زا  رس  **** رگج نوچ  يا  هدرورپ  بانوخ  هب 

یتخیر يا  هتسخ  لد  رب  کمن  **** یتخیگنارب بل  زک  روش  رهب 

درک زیت  شنم  ار  يا  هدنخ  رکش  **** درک زیر  رکش  بل  زک  هدنخ  ره  هب 

هتخیگنا هنیس  رغال و  نایم  **** هتخیر لگ  بآ  لگ و  نوچ  یخر 

باتفآ �همشچ  رب  هیاس  هدز  **** بان گشم  زا  شیوسیگ  ریگ  نکش 

دیسر لزنم  هب  نوچ  دش  هدوسآرب  **** دید هیاس  همشچ و  نآ  هک  ردنکس 

شدمآ رانک  رد  نوچ  درب  شلد  **** شدمآ راگزاس  افو  مشچ  هب 

تفرگرب لد  ماک  لد  ماک  نآ  زو  **** تفرگ رب  رد  گنت  شلد  ماک  هب 

وا ناویا  رتنشور  سودرف  ز  **** وا ناج  کنشور  زا  نشور  هدش 

هاگن تمشح  نییآ  تشاد  وا  رب  **** هاش هتسویپ  دناوخ  شوناب  ناهج 

دوب هتسب  نابز  اهینتفگان  ز  **** دوب هتسهآ  مرش و  اب  رادیب و  هک 

تشاذگ نودرگ  شجات ز  داد و  ودب  **** تشاد هک  یهاشداپ  همه  دیلک 

وا يوس  دشن  ات  دشن  ابیکش  **** وا يور  ندید  زا  تعاس  یکی 

تشرس یتشهب  نآ  اب  دوسآرب  **** تشهب نوچ  روشک  نآ  رد  يداش  هب 

داهن تیزج  غاد  شبح  رب  نتخ  **** داشگ عقرب  زور  خر  زا  حبص  وچ 

شون تفگ  یمه  مخ  رس  زا  شورخ  **** شوج هب  دمآرد  یحارص  سورخ 

مخ نوخ  اهساط  رد  تخیر  ورف  **** مد سواط  ناسورخ  قلح  ز 

گنر دروآ  رد  یتیگ  راسخر  هب  **** گنچ زاوآ  رب  هش  سلجم  یم و 

نایم رب  رمک  همشچ  تفه  یکی  **** نایک مسر  هب  روشک  تفه  هش 
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تخس هدرک  رمک  یمالغ  رد  کلف  **** تخت يالاب  دیشروخ  وچ  دمآرب 

شوه درب  ار  هدننیب  هک  یفطل  هب  **** شون يان و  زا  یمزب  هتسارآ  رب 

ياج تسج  یکی  ره  رنه  ردقب  **** ياپ ار ز  ناگتسیاش  دندناشن 

يرورپ ناج  هب  یقاس  تسب  رمک  **** يرگشمار هب  برطم  تخیر  رکش 

بآ دور  نوچ  درب  یمه  ار  سوه  **** بابر دور و  تفریم  هک  يرت  ز 

درک زاب  يردنکسا  جنگ  رد  **** درک زاغآرس  ار  اخس  ردنکس 

جنگ سب  ز 
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هالک رب  دز  جوم  رهگ  نماد  ز  **** هاپس ناریا  هب  نداد 

يورسخ تعلخ  زا  تسارآرب  **** يون ياه  هیاریپ  هب  ار  ناهج 

دنم هرهب  وا  رون  زا  ملاع  همه  **** دنلب باتفآ  دوب  هک  انامه 

شخرد نوچ  یهت  ددرگن  ندادب  **** شخب جنگ  دش  هک  یباتفآ  دنلب 

سب تسنیا و  يراد  ناهج  لاصخ  **** سخ هن  دیاب  هدنشخب  رادناهج 

تانیاک هجاوخ  تعن  رد  شخب 3 - 

راوتسا تجح  هدنناسر  **** راگدرورپ صاخ  هداتسرف 

ناگدازیمدآ زا  رت  یمارگ  **** ناگدازآ جات  رت  هیامنارگ 

تسب شقن  وا  مان  شیارآ  هب  **** تسه هچ  ره  دبا  ات  لزاک  دمحم 

تسودب شنیرفآ  همه  غورف  **** تسود هب  شنیب  هناورپ  هک  یغارچ 

دیما میب و  زور  رگ  تعافش  **** دیپس ات  هیس  ملاع  راد  نامض 

عرف هب  ینامسآ  لصا  هب  ینیمز  **** عرش غاب  رد  هیاس  یهس  یتخرد 

كاخ ناراوخ  عرف  تمعن  یلو  **** كاپ ناراد  لصا  هگترایز 

رود دوب  ینشور  ناهج  مشچ  ز  **** رون تخورفین  وا  ات  هک  یغارچ 

نایسامش مشچ  رب  يدیپس  **** نایسابع لاخ  هد  یهایس 

رت شوپ  هیس  ناویح  بآ  زا  نت  **** رت شون  زا  رپ  یسیع  داب  زا  بل 

شنز تبون  جنپ  کلف  رب  نیمز  **** شنکفا قاط  راچ  نیمز  رب  کلف 

وا تشگنا  هتشگ ز  شک  تشگنا  هم  **** وا تشپ  دنسم  درخ  نوتس 

یک يرک و  هداتسرف  شجارخ  **** ير مور و  مکاح  شروآ  جارخ 

غیت تسد  کی  هب  رهوگ  تسد  کی  هب  **** غیم هدنراب  وچ  میوگ  هچ  یطیحم 
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هتساوخ نید  داد  ناهج  زا  غیت  هب  **** هتسارایب ار  ناهج  رهوگ  هب 

درب رسفا  جات و  وا  غیت  رس  **** درب رس  رب  غیت  يا  هنحش  رگا 

دربن رس  رب  هک  یغیت  درب  رس  هب  **** درشف یپ  نوچ  مصخ  ندرب  رس  هب 

دنتخورفا رویز  کی  ود  ره  نازو  **** دنتخود مه  هب  ملاع  ود  يابق 

وا يالاب  دمآ ز  مک  یتسد  هب  **** وا ياج  ابق  عملم  نآ  تشگ  وچ 

تستسار يدزیا  شیارآ  مه  **** تستسارآ دزیاک  وا  يالاب  هب 

راصح نیدنچ  لفق  ودب  هداشگ  **** راک دنب  رد  هدوب  مرک  دیلک 

وا گنس  وا  زاجعا  رب  یهاوگ  **** ار گنت  توعد  ودب  یخارف 

شورف یهاشداپ  رخ و  یمالغ  **** شوپ شیورد  ناطلس  تسد  یهت 

ز
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زارط ار  کلف  نارگ  جرعم  **** زاتکرت بش  رد  وا  جارعم 

يا هیاپ  نامسآ  نابدرن  نآ  زو  **** يا هیاس  وا  جارعم  رتچ  زا  بش 

رخطصا رد  ردنکسا  نتسشن  یهاشداپ  هب  شخب 30 - 

ناغف روایمرب  نم  روایب ز  **** ناغم غارچ  بش  نآ  یقاس  ایب 

تسنغور وزا  ار  ملد  غارچ  **** تسنشور اهمشچ  وزک  یغارچ 

تسیک زاس  ایمیک  ارت  رایع  **** تسیچ وت  يایمیک  نخس  يا  وگب 

دنتخادرپن یفرح  وت  زا  زونه  **** دنتخاسرب وت  زا  راگن  نیدنچ  هک 

تساجک تراید  یئارد  رد  زا  رو  **** تساجک ترارق  يزیخ  هناخ  رگا 

ین ادیپ  شقن و  ام  هب  یئامن  **** یئن ام  اب  يرارب و  رس  ام  ز 

تست ناوید  رادملع  دوخ  نابز  **** تست نامرف  هب  لد  هناخ  لمع 

يوت دنام  هک  يراگدای  ام  ز  **** يوکین نیدب  یغرم  هچ  منادن 

وا يالاک  دانیبم  يداسک  **** وا يالاب  تسیلاع  هچ  نیب  نخس 

دابم دساح  ماک  رب  داب  رگو  **** دابم دساک  هیامنارگ  عاتم 

ياجب کیاکی  ار  نخس  طاسب  **** يارس کباچ  يوگنخس  يارایب 

ناگتفشآ هب  مد  ورف  ینوسف  **** ناگتفخ رومان  نازا  نار  نخس 

تسرد يار  زغن و  �هشیدنا  هب  **** تسخن تشذگرس  �هدنرازگ 

راک تسارآرب  ناهاپس  کلم  هب  **** رایرهش نوچ  هک  هدژم  داد  نینچ 

گنرد ناهافص  رد  یسب  شدوبن  **** گنر هزوریپ  خرچ  يزوریپ  ز 

دابقیک ثرمویک و  ياج  هب  **** داهن رس  رب  جات  دش  رخطصا  هب 

ودب ناریلد  تشپ  تشگ  يوق  **** ودب ناریا  کلم  هتسارآ  دش 
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دنتخارفا رس  یگرزب  رس  نادب  **** دنتخاس تینهت  ودب  ناگرزب 

تخب زوریپ  هاش  رب  دندناشف  **** تخت راوازس  دشاب  هک  يراثن 

گنز بآ  خلت  هب  ات  نیچ  باروش  ز  **** گنگ دور  ات  لین  همشچرس  ز 

جات تخت و  ار  هاش  نانک  نویامه  **** جاب واس و  اب  دندیسر  نالوسر 

داشگ نیئور  نصح  نخس  جنگ  ز  **** داهن نیرز  تخت  رب  ياپ  هش  وچ 

سانش قح  ار  يوگ  نیرفآ  درک  هک  **** ساپس ار  يا  هدننیرفآ  داب  هک 

كاپ رون  نوچ  دیناسر  مجنا  هب  **** كاخ نیلاب  ار ز  ینم  نوچ  رس 

موم درک  ار  گنس  نم  نامرف  هب  **** مور ياصقا  زا  دروآ  مناریا  هب 

ارم راب  خرچ  دشک  لمحم  هک  **** ارم راک  دیناسر  یئاجب 

زا متفریذپ 
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نامز کی  يرواد  زا  میاسان  هک  **** نامسآ رواد 

منک یشخرد  ار  ناگریت  بش  **** منک یشخب  داد  ار  هدیدمتس 

تسنم يافو  رد  ناهج  حالص  **** تسنم يامنهر  افو  رب  درخ 

شیوخ يادرف  زور  زا  مهاگآ  هک  **** شیپ زورما  مریگ  یتسار  هر 

يرواد منک  يراگزیهرپب  **** يروآ رذع  زور  زا  مزیهرپب 

روز تسد  یسک  رب  نم  دیاین ز  **** روم ياپ  ات  لیپ  یناشیپ  ز 

سرتسد نآ  رب  مبای  دنچ  رگو  **** سک میس  رز و  رب  عمط  مرادن 

یسک نم  زا  درازآ  هک  مهاوخن  **** یسب منیب  رازآ  هچ  را  قلخ  ز 

جاب هن  مناتس  تیالو  زا  واس  هن  **** جارخ متفرگرب  ار  هدود  هد و 

تسه هک  ره  تمسق  منک  ایهم  **** تسد هب  ایند  مرآ ز  یجنگ  رگا 

دیدپ سک  ره  راک  �هیاپ  منک  **** دیلک تلود  ار ز  یسک  ره  مهد 

دنب ریز  ار  هناوید  ياپ  مشک  **** دنلب مرآرب  رس  ار  دنمرنه 

ناگراچیب نانابزیب و  رگم  **** ناگراوخ ناگیار  زا  رس  مچیپب 

یهت يراک  دشاب ز  هک  مهاوخن  **** یهگآ راک  دنمونت  دراد  وچ 

درخ تسه  وا  لخد  وا  جرخ  اب  هک  **** درب جنر  وا  هک  ار  یسک  منیب  وچ 

مهد يرای  شیوخ  هنیحنگ  ز  **** مهد يراودیما  شجرخ  نآ  رد 

اهرازاب زور  ار  داد  مهد  **** اهراک منک  شناد  هب  نید و  هب 

راگسرت دوب  واک  یسک  ناز  رگم  **** راک چیه  رد  سرت  سک  مرادن ز 

تسیندوشخب هک  ار  نآ  میاشخبب  **** تسین دوس  ارک  ره  منکفا  سآ  رد 

هتساوخ زا  مشخب  ددم  ار  نخس  **** هتسارآ مراد  اخس  زا  ناهج 
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شک هراگمتس  مزاون  شکمتس  **** شهب مراد  رود  دوخ  ار ز  متس 

منک دص  یکی  یکین  شاداپ  هب  **** منک دب  یکی  دب  یکی  ياجب 

هاوخرذع دوش  نوچ  منک  شزاون  **** هانگ رب  ار  قلخ  منک  تبوقع 

منز نت  دنز  نت  ینمشد  رد  وچ  **** منز ندرگ  مصخ  دشک  ندرگ  وچ 

دوب نمشد  تیادب ز  ار  يدب  **** دوب نم  زا  یکین  ندرک  انب 

ياجب مزیر  زاب  مناتسب و  هک  **** يار لابرغ  هب  مزیب  كاخ  نآ  نم 

رت تبرش  وک  بالود  وچ 
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دهد رس  نادب  دناتسرس  نی  زا  **** دهد

زاتکرت دنک  ما  هنایزات  رس  **** زارف دیآ  مغیت  رس  زا  چرهب 

گنر دیب  دهد  هنایزاترس  **** گنچ هب  ار  ناهج  درآ  مغیت  رس 

ریگتسد موش  ار  ناگداتفا  هک  **** ریرس نیا  رس  رب  مدمآ  نآ  زا 

بآ تسد  کی  هب  شتآ  تسد  کی  هب  **** باتفآ زا  ربا و  مرکیپ ز  یکی 

شمزاونب هنشت  مسر  یتشک  هب  **** شمزادگب تخس  مسر  یگنس  هب 

موب زرم و  نآ  زا  داتسرف  میادخ  **** مور ناریا ز  يوس  مدمان  دوخ  هب 

دیلک دبای  لفق  ره  دنب  نم  ز  **** دیدپ مرآ  لطاب  زا  قح  ات  نادب 

كاله مرارد  ناتسرپ  لطاب  هب  **** كاخ مرارب ز  ناسانش  قح  رس 

یتشآ غارچ  اب  ار  داب  مهد  **** یتشادان گنر  مرب  ایند  ز 

ار هناریو  جنگ  زا  میارآرب  **** ار هناخ  ره  وید  منک  هتشرف 

رذت و دیسرتن  نیهاش  دادیب  ز  **** ورس وچ  درارب  رس  نم  لدع  اجک 

دنزگ دران  روگ  رب  ریش  نامه  **** دنفسوگ رب  گرگ  دنک  ینابش 

رود زین  منک  ار  يدب  ناکین  ز  **** روبصان منک  یکین  ار ز  نادب 

متخادنین رد  شسک  ياپ  هب  **** متخارفارب رس  نم  ار  یسک 

رگد ناگدنرد  هب  مدادن  **** رگج مدیرد  ار  يرسمه  رگو 

رهق ریشمش  هب  اراکشاک  رگم  **** رهز هب  ار  یسک  یناهن  متشکن 

متخوس ینمرخ  یتجح  یب  هن  **** متخومآ يزوسناهج  سک  رد  هن 

تسه میئایموم  منکشب  رگو  **** تسکش رب  سک  هب  مرآ  هک  مهاوخن 

درک زین  ایتوت  ورد  مناوت  **** درد مشچ  دسر  یمشچ  هب  نم  زا  رگ 
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داهد يراگتسر  نادب  مشچ  ز  **** داهد يرای  راک  نیا  رد  میادخ 

کلف رب  دش  تسد  ار  هدنشوین  **** کی هب  کی  هش  تفگ  ناتساد  نیا  وچ 

سفن هداشگ  یئامزآ  هاش  هب  **** سک رایسب  دوب  نمجنا  نآ  رد 

يوخ هناوید  نامیکحلاوب  نازو  **** يوگ رایسب  نالوضفلاوب  نآ  زا 

يامزآ هاش  تشگ  نمجنا  نآ  رد  **** يامن تجح  دوب  يا  هدنهوژپ 

تسرتهب يروشک  زا  یشخب  رگا  **** تسروخرد مرد  کی  ارم  اهاش  هک 

هاوخ جنگ  وا  ردق  هزادنا  هب  **** هاگ دنوادخ  زا  تفگ  رادناهج 

کی زا  وچ  اتفگ  هدنهوژپ 
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مک تسیزیچ  هک  هش  درب  تلاجخ  **** مرد

نمجنا مرس ز  دناسر  مجنا  هب  **** نم هب  دشخبب  ملاع  کلم  را  هب 

لاؤس يدرکن  دوخ  هزادنا  هب  **** لاگسدب ياک  تفگ  هش  هراب  رگد 

شیب وت  زا  يرگید  نم  مک ز  یکی  **** شیوخ ياج  رب  هن  يدومن  تجاح  ود 

دینش دیابن  ار  نخس  هفازگ  **** دیرتسگ نخس  دشاب  هزادنا  هب 

هب هتفگان  تسنیرفآ  رگا  **** هرگ درآرد  وربا  هب  ناک  نخس 

ریز قلخ  وت و  یئارچ  الاب  هک  **** ریلد درم  درک  یشسرپ  رگد 

راک هب  يرآرد  الاب  ریز و  ارچ  **** راب میتسه  هیور  کی  هک  یئوگ  وچ 

هوکش دشابن  دشاب  ریز  رس  وچ  **** هورگ نیز  منم  رورس  تفگ  کلم 

دوب الاب  هک  هب  یمدآ  رس  **** دوب ابیز  ریز  ینتسر  رس 

دنم هرهب  دوش  وز  اه  هدید  ات  هک  **** دنلب دشاب  ياج  ار  هاش  را  هب 

راکچ تنوعر  اب  ار  دنمدرخ  **** رایرهش ياک  تفگ  یکریز  رگد 

تسلگ زک  ینت  یشوپ  هچ  رویز  هب  **** تسلد رد  يدزیا  رویز  ارت 

يون ار  ناگدننیب  مشچ  دهد  **** يورسخ شیاراک  تفگ  کلم 

منک نشور  مشچ  دوخ  هب  ار  امش  **** منک نشلگ  وچ  ار  دوخ  صخش  را  نم 

راگزور دوش  نشور  مشچ  ودب  **** راهبون دفکشب  نوچ  هک  ینیبن 

شوگ دندرک  هزوریپ  لعل و  زا  رپ  **** شوهزیت مدرم  اه  هتکن  نآ  زا 

وا نامیپ  دنتسب  زاب  ناج  هب  **** وا ناج  رب  دندرک  هزات  اعد 

دنتفاتشب كاپ  وا  نامرف  هب  **** دنتفای وا  زک  يرابدرب  نآ  زا 

هاگحبص ره  هاگ  رس  رب  يدش  **** هاش زور  ره  دیشمج  نییآ  هب 
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ناگدنخرف نییآ  تشاد  هگن  **** ناگدنب اب  درک  یمه  شزاون 

يرتهم ره  ینابزرم و  ره  هب  **** يروشک ره  هب  همان  داتسرف 

شیوخ نوخیبش  زا  ناشداد  ناما  **** شیوخ نوسفا  هب  لد  ناشدیئارگ 

درک مارآ  مک  ندرک  مار  نآ  رد  **** درک مار  دوخ  نامرف  هب  ارناهج 

مور هب  ار  کنشور  ردنکسا  نداتسرف  شخب 31 - 

گنس هب  دمآرد  میاپ  هک  هد  نم  هب  **** گنر هداجیب  فرص  نآ  یقاس  ایب 

زیرگ مبای  گنس  زا  هداجیب  وچ  **** زیرگنس نیا  رد  مزاس  هراچ  رگم 

ور کبس  ناز  ار  هقان  کلف 
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دنک ون  ییزاب  بش  زور و  ره  هک  **** دنک

رگد یگنر  هب  دیامن  یلایخ  **** رگد یگنج  حلص و  نامز  ره  دنک 

تسرد یئوجزاب  رگا  تسنیا  هن  **** تسخن زا  دوب  هک  اهیندوب  همه 

راگن ره  تروص  دش  هنوگرگد  **** راگدرورپ ياهشرورپ  زا  مه 

بارخ ددرگ  هناخ  نیک  رادنپم  **** باوخ هب  دیآرد  رگ  ام  لغشرس 

تسملاع نامه  ملاع  هک  انامه  **** تسمگ ملاع  يور  زا  هک  سک  اسب 

دندش نارای  دنتشذگ و  ناقیفر  **** دندش ناراگزاس  نوچ  میزاس  هچ 

زاب دننامن  نارای  نارای ز  هک  **** زاسب هر  �هشوت  دوخ  ماگنه  هب 

دور دوخ  روخآ  او  گنل  رخ  **** دور دب  دب  هچ  رگا  ماجنارس 

روج ياج  دشن  ناهاش  گنروا  هک  **** رود يایوگ  درک  نینچ  شرازگ 

تفرگ مک  دوخ  ماک  نتسج  یپ  **** تفرگ ملاع  کلم  وا  هک  ردنکس 

يروای نآ  شداد  ببس  نیز  ناهج  **** يرواد نآ  زا  تسج  ناهج  حالص 

نک هاتوک  درک و  وا  هک  نک  نامه  **** نک هاش  نآ  لغش  تدیاب  ناهج 

راگزور وا  ماک  رب  تشگ  یمه  **** راگماک دش  قافآ  کلم  رب  وچ 

روز تسد  یب  تشگ  وا  نامرف  هب  **** روغ هب  ات  نیچ  ناسارخ و  ات  شبح 

دنتخاس وا  مان  رب  هکس  همه  **** دنتخات نادصاق  يروشک  رهب 

تشاد ریشمش  ریز  رد  هلمج  ناهج  **** تشاد ریش  لد  هچ  رگا  رادناهج 

مور هب  یمور  دابآ  نمیا  تسه  هک  **** موبو زرم  نآ  رب  شدامتعا  دوبن 

تسرد يریمض  دیآ  علاط  نازک  **** تسچ داد  یعلاط  نامساک  یبش 

دنارب وا  اب  هدیشوپ  ياهنخس  **** دناوخب ار  دوخ  روتسد  داتسرف و 
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تسب ياپ  ندش  اج  کی  هب  مهاوخن  **** تسد هب  دمآ  مناریا  کلم  نوچ  هک 

ملد دهاوخن  يدرگ  قافآ  زج  **** ملیام کلف  نوچ  یگدندرگ  هب 

تسیک قافآ  رد  نم  زا  رتاناوت  **** تسیچ قافآ  درگ  رد  هک  منیبب 

باتش یتیگ  درگ  منک  نم  نوچ  هک  **** باوص نشور  يار  زا  منیب  نانچ 

موب زرم و  نارد  يراوتسا  تسه  هک  **** مور هب  متسرف  دوخ  رویز  رز و 

تسرد میاد  بآ  زا  دیان  وبس  **** تسس راک  دوش  ار  ام  هک  دیابن 

شیدنادب
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ام تخر  دوش  نمشد  جارات  هب  **** ام تخت  رس  دریگ 

تسیسب اهرطخ  هر  رد  هنوگنیز  و  **** تسیسب اهرس  درد  نینچ  ار  ناهج 

يار گنهرف و  هب  دشاب  هدیدنسپ  **** ياج زاب  يوش  نانوی  هب  را  زین  وت 

رون هب  دشاب  رهم  بیان  هم  هک  **** رود هنتف  زا  يراد  ار  کلم  نامه 

تسار کلم  نآ  راک  دوش  ات  يرب  **** تسام يوناب  هک  ار  کنشور  نامه 

دب کین و  �هزادنا  يرادهگن  **** درخ دشاب  روتسد  هک  ییارب 

دای هب  یکین  هب  زج  نم  يراین ز  **** داد نید و  زا  يرآ  ياجب  تباین 

ما هدید  نآ  زا  تیگرزب  مشچ  هب  **** ما هدیدنسپ  ناگرزب  زا  ارت 

شیوخ يامرفراک  اب  تفگ  نینچ  **** شیوخ يار  يدنمرنه  زا  ریزو 

ناهگآ راک  يار  وا  نامرف  هب  **** ناهج هاش  داب  اورنامرف  هک 

داب شیوخ  وا  يانمت  اب  ضرغ  **** داب شیب  وا  ردق  نامز  ات  نامز 

دنزگ دنیبن  ینیب  شیپ  زا  سک  **** دنلب يار  دومرف  هک  یباسح 

هار مچیپنرس ز  مدنبرمک و  **** هاش دومرف  هک  یلغش  هدنخرف  هب 

شیوخ رادقم  هب  دیامن  شهوژپ  **** شیوخ راک  رد  هک  دیاب  هاش  یلو 

شدیآ زاین  نتشگزاب  يوس  **** شدیآ زارف  نتفر  نایاپ  وچ 

ناربنامرف هب  دراپس  ار  ناهج  **** نارگ درادن  رس  یهدنامرف  هب 

نتشاگنا دوخ  نآ  ملاع  همه  **** نتشاد ناهج  نت  کی  هب  دیاشن 

یسک اب  یتمسق  ره  تسه  وا  زو  **** یسب دراد  کلم  تمسق  ناهج 

شیوخ مان  ناد  هداتفا  تمسق  نآ  رب  **** شیوخ مار  ینک  ار  ادخ  مسق  وچ 

وت نآ  کلم  تسه  فرط  رب  فرط  **** وت نامرف  هب  دش  نوچ  رادفرط 
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نانع رسکی  راذگم  زاب  ودب  **** نانمشد هناخ  دش  وت  کلم  وچ 

تسب ياپ  ودب  ار  نتشیوخ  نکم  **** تسشن نک  مک  هناگیب  موب  نیا  رد 

نتشاذگب زین  ناثراو  رب  هن  **** نتشاد ار  کلم  نیا  یناوتن  وت 

تسا یسک  ره  اب  کلم  تجح  نامه  **** تسا یسب  يوعد  هناخ  نیا  کلم  رب  هک 

يرس ار  سکچیه  هدم  یمور  ز  **** يرورس یپ  زا  موب  زرم و  نیا  رد 

رد و **** تسیک هاگ  روگ  مجع  نیمز 
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تسیپ یشحو  هناگیب  ياپ 

دنلب یهاش  مان  ناهج  زا  رارب  **** دنزگ زا  ینمیاک  اهلاس  نیا  رد 

زارد دوخ  رب  هاتوک  راک  نکم  **** زاب شیوخ  روشک  يوس  ییآ  وچ 

رهپس ددرگ  زوریف  وت  رب  ات  هک  **** رهچ زورفارب  ار  ناگدازکلم 

تسرف یئاج  هب  یئاج  راکبلط  **** تسرف یئاشداپ  يروشک  ره  هب 

نک رادفرط  ار  یکی  وس  ره  هب  **** نک راتفرگ  ناهاش  هب  اهفرط 

نایم اراد  نوخ  رب  دندنبب  **** نایناریا هراب  رگد  مسرت  هک 

موب زرم و  نآ  رد  دیآرد  یبارخ  **** مور نانوی و  هب  رگشل  دنرآرد 

دننک یهاوخ  هنیک  نارگیدکی  ز  **** دننک یهاش  هناگادج  کی  ره  وچ 

یسب تغارف  ام  يوس  درادن  **** یسک ره  دوخ  کلم  یلوغشم  ز 

تسب هار  ودب  دیاش  هراچ  نیدب  **** تسد جارات  هب  درآرد  نمشد  وچ 

مور يور  شکم  ناهاوخ  هنیک  رس  **** موب چیه  رد  زیگنیم  نیک  رگد 

شوج هب  دیاین  نوخ  ار  هنتف  ات  هک  **** شوکم نارایرهش  يزیرنوخ  هب 

ناشن دنامن  شوایس  نوخ  وچ  **** ناشکندرگ نوخ  زک  رادنپم 

غیت خرچ  اب  تسنوخ و  زین  ارت  **** غیرد یب  سک  نوخ  رب  غیت  شکم 

دنزگ دیان  هدنیازگان  رب  هک  **** دنمشوه نآ  دز  یناتساد  شوخ  هچ 

درم رازآ  مک  دبای  رازآ  مک  **** درد غاد و  همه  زک  وش  رازآ  مک 

ریمم زگره  اریسک و  ناریمم  **** ریگم سک  مک  یهاوخن  دوخ  مک 

هاش تفریذپ  دش  رگراک  نخس  **** هار دومنب  هنوگ  نیزا  روتسد  وچ 

داهن نیرز  هیاخ  هیس  بارغ  **** داشگ نیمیس  تشط  رس  نودرگ  وچ 
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ناتساد نآ  دز  هیاخ  تشط و  نیدب  **** ناتساب رد  ریپ  دبوم  رگم 

ریگراب رب  زا  تسشن  نتفرب  **** ریزو دیاک  دومرف  رادناهج 

دوز دنرآ  هک  دش  نانچ  تراشا  **** دوب هچ  ره  یسراپ  هناخ  بتک 

يرتفد هتخاس  یتمکح  ره  ز  **** يرد ره  زا  هتسبرس  ياهنخس 

نابز رگید  هب  ینابز  زا  تشبن  **** نامجرت اب  داتسرف  نانوی  هب 

هار مور  يوس  هبسا  ود  دریگ  هک  **** هاش روتسد  هب  دمآ  روتسد  وچ 

هتساوخ رهوگ و  رتفد و  نامه  **** هتسارآرب ار  کنشور  درب 

هار نیمز  نانوی  هب  **** دنتشاذگب ياج  هش  نامرف  هب 
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دنتشادرب

تشاد راوهش  رد  مکش  رد  فدص  **** تشاد راب  کنشور  ناهج  هاش  ز 

نینزان رهوگ  دش  رابنارگ  **** نیمز نانوی  هب  دمآرد  بکوم  وچ 

داهن ون  يرهوگ  رهگ  رب  ناهج  **** داشگ رهوگ  ناک  دش  ههام  هن  وچ 

سوردنکسا ردنکسا  نامرف  هب  **** سوب دهم  زا  سپ  شمان  دنداهن 

دوب هاش  بیان  نیمز  نانوی  هب  **** دوب هاگرد  روتسد  هک  وطسرا 

شرورپ دوخ  ناج  نوچ  داد  یمه  **** شروخ مارخ و  رد  ار  هداز  کلم 

شوه گنهرف و  هب  ار  شلد  نییآون  **** شون هب  زان و  هب  ار  شخر  نیراگن 

راک ماجنارس  شکاخ  هدرب  ورف  **** راگن دص  نینچ  نیا  ریگ  هدروآرب 

هبعک ترایز  برغم و  بناج  هب  ردنکسا  نتفر  شخب 32 - 

تسروخ تنحم  هک  هد  یسک  نم  نوچ  هب  **** تسرب تنحم  هک  یم  نآ  یقاس  ایب 

دهد مناما  ینامز  تنحم  ز  **** دهد مناج  هب  تحار  يوب  رگم 

ندز خر  هش  هکلب  ندز  خر  رب  هن  **** ندز خرف  لاف  دوب  كرابم 

یگدنکارپ رد  ندش  مهارف  **** یگدنکفا رد  ندومن  يدنلب 

نتخورفارب يداش  وسنورب ز  **** نتخوس رگج  وسنورد  زا  عمش  وچ 

لاف هب  دزیرگ  رد  یگراچیب  ز  **** لاگس هراچ  درم  دوش  زجاع  وچ 

گنس گیر و  زا  دزیخ  یسب  نهآ  هک  **** گنچ هب  یگنس  گیر و  زا  درآ  دیلک 

دیلک دنادن  سک  ناد  بیغ  زجب  **** دیدپان دش  بیغ  رد  هک  ار  يرد 

تست دوبهب  لصا  وت  دوب  هب  هک  **** تست دوس  ناک  لاف  نز  دوبهب  ز 

يوش هب  موش  هب  نیا  زک  یئوگ  وچ  **** يوش هبرف  هک  يرازن  را  جنرم 
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نتخاس اهراک  نیرفآ  راک  ز  **** نتخادنا يراک  رب  هعرق  ام  ز 

تسهب يراین  جنک  هدرپ  رگا  **** تسهد يرای  فاصناک  هدرپ  نیرد 

شاب وت  مراد  هدرپ  نآ  رد  هدرپ  ز  **** شاب وت  مرای  تسگنت  هدرپ  الد 

نم يارآ  رویز  وا  بیز  دش  هک  **** نم يارغ  تیب  هدنرازگ 

هاگراب رس  نودرگ  هب  دز  رب  وچ  **** هاش ریگ  ناهج  ناک  دهد  یم  ربخ 

مور هب  ناراوتسا  اب  داتسرف  **** موب زرم  رهز  ار  ینداتسرف 

ساپ تشادهگن  نتشگ  هب  ارناهج  **** ساره یب  ناهج  نوسف  زا  تشگ  وچ 

زا ملاع  همه 
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وا دای  یب  هرطق  کی  دندروخن  **** وا داد  �هدژم 

دوب رادیب  راک  رد  زور  بش و  **** دوب رادناهج  خرف  هک  ردنکس 

یگدنزاون زج  دزن  یئاون  **** یگدنزاس درب  ناهج  زاسب 

شدمآ دنسپلدان  هچنآ  درکن  **** شدمآ دنمک  ریز  هچ  رگ  ناهج 

ناشن ار  ینمیا  دیروآ  دیدپ  **** ناشکندرگ ار ز  سک  درزاین 

تشپ درک  يوق  ار  يرتهب  وزا  **** تشکب ار  ینز  ولهپ  زین  رگا 

داهن رگید  رهش  یکی  هب  نازا  **** داشگرب مه  يرهش ز  موب و  رگو 

بارخ ارنآ  بوخ و  دنک  ارنیا  هک  **** باوص دنیبن  دوب  نیا  زج  هنامز 

يردنکسا دس  اجک  ات  اجک  **** يرگ ترامع  نآ  درک  هک  ردنکس 

ناور یکیپ  تشگ  وا  هاگرد  هب  **** ناوریق دح  ات  نیچ  راگرپ  ز 

يروشک ره  یهاوخ ز  راهنز  هب  **** يرورس ره  درک  بلط  تقیثو 

بیز نییآ و  هب  سک  ره  داتسرف  **** بیرفلد دوب  ناک  اه  هفحت  نآ  زا 

باوج ار  یبناج  ره  دنسیون  **** بان کشم  زک  دومرف  رادناهج 

نیمز رب  نامسآ  دز  دنچ  يرس  **** نیارب دمآرب  يدنچ  هک  سپ  نازا 

نتخاس رفس  مزع  تسارآرب  **** نتخات ناهج  رد  ناهج  ویدخ 

دوب هدناماهلاس  وزرآ  نآ  رد  **** دوب هدناوخ  برع  ياه  همانرنه 

دوب شهار  يودنه  زین  برع  **** دوب شهاگتسد  مجع  رد  نوچ  هک 

لاف زوریف  شقن  نآ  زا  داش  دوش  **** لامج دنیب  زین  ار  هبعک  نامه 

ار هاگنب  دنار  برع  کلم  هب  **** ار هاش  دش  مار  مجع  کلم  وچ 

تفرگ ردنا  هر  نابایب  مزع  هب  **** تفرگ رب  رز  جنگ  اهراورخ  هب 
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وا نامرف  طخ  رب  دروآرس  **** وا ناشفا  رز  ار  برع  نارس 

شربنامرف دنتشگ  زین  برع  **** شرکشل يزوریف  دندید  وچ 

نایز دماین  ار  نایزات  وزک  **** نایزات روشک  رب  تخات  نانچ 

شکشیپ مه  دندرب و  لزن  شمه  **** شوخ درک  نانع  وک  یلزنم  ره  هب 

ینتسیاش نادنفسوگ  نامه  **** ینتسیاب ياهیندروخ  زجب 

شیپ هنیجنگ  رایسب  دندیشک  **** شیوخ ياهسرتسد  هزادنا  هب 

دروخب ارهز  بآ  نوچ  غیت  زا  مه  **** درون ارحص  نابسا  يزات  زا  مه 

شرورپ هتفای  نوخ  هب  شنانس  **** شرا یس  یطخ  �هزین  زا  مه 

داب نوچ  هدنباتش  **** كارسیب مه  هقان  مه  زین  رتش 
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كاپ درگ  زا  و 

بیط سنج  زا  مه  رهوج  سنج  زا  مه  **** بیرغ ياه  هفحت  رگد  میدا و 

وا هاگرد  هب  یلمح  دندیشک  **** وا هاج  یپ  زا  نامز  ات  نامز 

جنس هیاریپ  تشگ  اهراورخ  هب  **** جنگ داشگب  دید  ناک  رادناهج 

دیدپان دش  توقای  ریز  نیمز  **** دیشک سلطا  شرف  هیداب  همه 

هتخومآ رد  کسانم  باسح  **** هتخورفارب خر  دش  هبعک  يوس 

داشگ ملاع  فان  زک  هفان  اسب  **** داهن ملاع  فان  رس  رب  مدق 

هار هدومیپب  شتسرپ  ياپ  هب  **** هاگ هطقن  نآ  رب  نودرگ  راگرپ  وچ 

ریگ هقلح  ار  هناخ  دش  دروآرب و  **** ریزگ ار  سک  تسین  وا  زک  یفاوط 

دای درک  ار  شیوخ  هدنهانپ  **** داد هسوب  ار  هبعک  رد  نیتسخن 

ار شیورد  داد  یسب  هنیزخ  **** ار شیوخ  رس  دز  ناتسآ  نآ  رب 

ناوراک ناوراک  شنداد  رتش  **** ناور جنگ  دوب  شنداد  مرد 

يامن شتسرپ  دش  ار  دنوادخ  **** ياج درک  ناتسار  هناخ  رد  وچ 

تفرگ ربنع  گشم و  رد  ماب  رد و  **** تفرگ رهوگ  جنگ و  رد  هناخ  همه 

دیروآ ياپ  ریز  نمی  میدا  **** دیروآ ياجب  شتسرپ  طرش  وچ 

لیهس ار  نمی  میدا  نوچ  نانچ  **** لیخ درگ  زا  تخورفارب  ار  نمی 

قافتا درک  شیوخ  هناخ  يوس  **** قارع کلم  هب  دمآرد  هر  رگد 

ناگدابآ رذآ  �هدنامرف  ز  **** ناگدازآ وچ  دمآرد  يدیرب 

درک مان  یهت  ملاع  ار ز  متس  **** درک مار  ناهج  نوچ  ناهج  هاش  هک 

تسج زاب  ار  موب  رب و  نآ  درکن  **** تسس تشه  ورف  نمرا  راک  ارچ 
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رت کیرات  ماش  زا  دنام  ارچ  **** رت کیدزن  موب  نیا  وت  زور  هب 

دننک یتسد  ریز  ار  هاش  رگد  **** دننک یتسرپ  شتآ  رد  نمرا  هب 

دای هب  دراین  متسر  مزر  زا  هک  **** داژن يداع  تسیدرک  زاخبا  رد 

ریش دنت  نت  زا  لاود  درآرب  **** ریلد راوس  نآ  مانب  یلاود 

وا هار  رب  مسر و  رب  هتسب  رمک  **** وا هاوخاوه  نمرا  ناریلد 

دنرب یم  ودب  تیالو  جارخ  **** دنروخ یم  وا  دای  رب  هداب  همه 

نتخادرپ کلم  نیا  دهاوخ  ام  ز  **** نتخات وا  رب  دهاوخن  هش  رگا 

وزاب روز  نیاک  رادناهج 
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دیشک نمرا  هب  لباب  ار ز  هپس  **** دینش

ار مور  هش  نمرا  دمآ  دنسپ  **** ار موب  نآ  شیالآ  زا  تسش  ورف 

نادبوم شتآ  ندنیتسرپ  **** نادب هار  مسر و  وا  زا  دنکفارب 

درک زاب  نایزاخبا  رب  نیک  رد  **** درک زاخبا  رب  نوخیبش  اجنآ  زو 

زار تفگ  نامسآ  اب  هزین  رس  **** زاب داتفا  ندیرغ  هب  هریبت 

شیپ دندرب  هعلق  رد  دیلک  **** شیوخ ماغیپ  داد  وک  هعلق  رهب 

مور هاشنهش  دماک  تسناد  وچ  **** موب زاخبا  رادهپس  یلاود 

تسش هاش  هنیک  زا  نشور  لد  **** تسچ درک  افو  رب  رمک  لاود 

ناهج هاش  تسد  ندیسوب  هب  **** ناهگآ راک  وچ  بکرم  درک  ناور 

درپس ورسخ  ناراد  هنیجنگ  هب  **** درب هیامنارگ  ياهجنگ  یسب 

كاپ درک  ینمشد  يوعد  زا  لد  **** كاخ دیسوب  هاگرد و  دمآرد ز 

درم دازآ  يدرم  نانچنآ  دید  وچ  **** درون یتیگ  رادناهج  ردنکس 

داد هاگنطو  شتخت  کیدزن  هب  **** داد هار  ودب  ار  يرگشزاون 

مرگ درک  شلد  ینابز  نیریش  هب  **** مرن زاوآ  هب  لوا  شدیسرپب 

زیر جنگ  وا  رب  الاب  لیپ  دنک  **** زیخ دوز  نزاخ  ات  دومرفب 

راوشوگ زا  قوط و  زا  دیارآرب  **** راوهاش یتعلخ  وا  راوازس 

مامت یهاشداپ  تنیز  دهد  **** ماج ریشمش و  رهوگ ز  ابید و  ز 

يار بوخ  هشنهاش  دومرف  هک  **** يامزآ راک  روجنگ  درک  نانچ 

يردنکسا روفیس  دیشوپب  **** يرتخا کین  هب  نوچ  کلم  یلاود 

ناشکندرگ نازارفرس و  زا  دش  **** ناشن رهوگ  جات  رز و  قوط  ز 
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دای درک  نیرفآ  وا  رب  نادزی  ز  **** داشگرب نابز  هشنهش  رکش  هب 

یگدنکفارس زا  تشگ  زارفارس  **** یگدنب نآ  رد  دش  رت  هدنباتش 

راک دوب  شتمدخ  همه  سپ  نازو  **** رایرهش تمدخ  رب  تسب  نایم 

تشذگرد ناگصاخ  �هلمج  زا  هک  **** تشگ صاخ  نانچ  یتسرپ  ورسخ  هب 

غارچ نوچ  هش  مشچ  دش  هدنزورف  **** غاب نحص  زا  رتنشور  زرم  نادب 

رهب تفای  یمرخ  زا  دوسآرب و  **** رهد ياراد  دید  نانچ  يداوس 

ریذپ ترامع  دش  وا  زا  سیلفت  هک  **** ریپ ناقهد  روپ  اب  تفگ  نینچ 

تشکن یکین  مخت  زج  زور  بش و  **** تشهب نوچ  هتسارآ  موب  نآ  رد 

زرم نآ  كاخ  رب  دومرفب 
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مور نییآ  رب  نداهن  یساسا  **** موب و 

هلی ارحص  دیص  رب  درک  نانع  **** هلحرم نآ  زا  تفر  نانک  اشامت 

تشون یم  رد  هار  ینکفا  دیص  هب  **** تشد هوک و  رد  شیب  مک و  هتفه  ود 

يار دروآ  عدرب  �هباشون  هب  **** ياج درک  یهت  یهام  غرم و  زا  وچ 

دوب رایسب  لاماب  کلم و  اب  هک  **** دوب رادربخ  نز  نآ  میظعت  ز 

دورف اجنآ  رد  دمآ  يزبسرس  هب  **** دور تشک و  یسب  زا  دید  زبس  ناهج 

عدرب هاشداپ  هباشون  ناتساد  شخب 33 - 

تسا روخرد  ار  هنشت  ناور  بآ  وچ  **** تسا رورپ  ناج  هک  یم  نآ  یقاس  ایب 

متخومآ ندروخ  یم  هک  هد  نم  هب  **** متخوس یگنشت  زا  هک  مغ  نیارد 

يد هن  لگ  یب  تسا  تشهبیدرا  هن  **** يو ياصقا  هک  عدرب  کلم  اشوخ 

دهد يراهب  میسن  ناتسمز  **** دهد يراسهوک  لگ  شزومت 

شنماد رب  هتسب  يرثوک  رگ  ز  **** شنماریپ هشیب  هدش  یتشهب 

دیپس غاب  هصاخ  مرا  غاب  وچ  **** دیب گشم  هزبس و  سب  شداوس ز 

ورس دیب و  �هیاس  یهت  یباین  **** رذت و کبک و  جارد و  وهیت و  ز 

یگدولآ شکاخ ز  هتسش  ورف  **** یگدوسآ هب  شموب  هدنیارگ 

خارف تمعن  زان و  وا  رد  هشیمه  **** خاش زبس  وا  ناحیر  هلاس  همه 

تسوا رد  دیابب ، تغرم  ریش  رگا  **** تسوا روشک  نیا  ناغرم  هاگ  فلع 

دنا هتشک  نارفعز  نآ  رد  یئوگ  وت  **** دنا هتشغآ  رز  بآ  هب  شنیمز 

یمرخ زجب  دباین  یلایخ  **** یمز نآ  �هزبس  رب  هدنمارخ 

درب داب  ار  شابید  یقیبد و  **** درخ تشگ  هگراب  نآ  تخت  نونک 
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رابغ دمآرب  سگرن  ران و  نازو  **** راب اهلگ ز  هزات  نآ  تخیر  ورف 

رگد زیچ  هشیب  نآ  رد  ینیب  هن  **** رت بالیس  گشخ و  مزیه  زجب 

تسر لدع  نماد  زک  هناد  زا  هن  **** تسچ ياهینتسر  نآ  هک  انامه 

زارط ار  نیتسآ  دوش  هب  نآ  زا  **** زاب زورما  دبای  شرورپ  نآ  رگ 

ار هاگ  نآ  دشخب  يرویز  ون  ز  **** ار هاش  دوب  تغارف  رگ  یلب 

راگزومآ دناوخ  شعدرب  نونک  **** راک زاغآ  زا  دوب  بقل  شموره 

دابآ و موب  نآ  رد 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1345 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهن دراد  جنگ  یسب  هنامز  **** ناهم ياج 

تساجک ینادجنگ  یخرف  نیدب  **** تساجک یناتسلگ  یمرخ  نیدب 

نهک نادجنگ  نآ  رالاس  هک  **** نخس راد  هنیجنگ  تفگ  نینچ 

ماج شون  ترشع و  اب  هلاس  همه  **** مان هباشون  دوب  همکاح  ینز 

یئوهآ یب  هدام ز  يوهآ  وچ  **** یئوکین رد  هصاخ  رن  سواط  وچ 

يوخ هنازرف  هکلب  شنم  هتشرف  **** يوگزغن لد و  نشور  يار و  يوق 

هام وچ  کیره  هتسب  رمک  تمدخ  هب  **** هاگشیپ رد  رکب  نز  شرازه 

رازه یس  نز  ریشمش  نامالغ  **** راوس کباچ  نازینک  زا  نورب 

شرب يدوب  کیدزن  دنچ  رگو  **** شرد رب  یسک  نادرم  یتشگن ز 

دوبن شزاین  نادرم  رادید  هب  **** دوبن شزاسراک  یسک  نز  زج  هب 

يادخدک زا  غراف  یئونابدک  هب  **** يارس رد  نز  يار  یتشاد  نانز 

هتخاس دوخ  رهب  زا  یهاگنطو  **** هتخات دوخ  عاطقا  هب  نامالغ 

وا رهش  رد  هدیدن  هدید  هب  **** وا رهق  سب  نامالغ ز  زا  یسک 

ناشدوب نآ  يراک  نیرت  هضیرف  **** ناشدومرف راکیپ  هک  اجرهب 

دیشک ایرث  رب  رس  هدرپارس  **** دیشک ارحص  هب  رگشل  وچ  ردنکس 

تشک بآ و  سب  ناریح ز  دنام  ورف  **** تشرس ونیم  دابآ  مرخ  نآ  رد 

تساشداپ ودب  نتمهت  نیمادک  **** تسارک خرف  موب  نیک  دیسرپب 

هتساوخ همه  نیا  اب  تسار  ینز  **** هتسارآ زرم  نیک  دندومن 

رت كاپ  یسب  ایرد  رهوگ ز  هب  **** رت كالاچ  درم  یسب  زا  ینز 

زاون تیعر  یتخس  ماگنه  هب  **** زارفرس لد و  نشور  يار و  يوق 
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دروآ نایک  لسن  هب  رخافت  **** دروآ نایم  رب  رمک  يدرم  هب 

هاپس دنیبن  ار  وا  رادهپس و  **** هالک یب  وا  تسه و  شیراد  هلک 

یسک ار  وا  يور  یلو  دنیبن  **** یسب دراد  هنادرم  نامالغ 

قافتا دننک  وا  اب  راک  رهب  **** قاس میس  �هنیس  نمس  نانز 

ریش هدروخ  رکش  کی  ره  ناتسپ  ز  **** ریت وچ  الاب  هب  ناتسپران  همه 

مرش ناشیا ز  مادنا  رب  دزرلب  **** مرن تسیریرح  ای  یمقاق  اجک 

ریز هب  الاب  دتفا ز  دنیب  رگو  **** ریلد ناشیا  رد  دنیبن  هتشرف 

غارچ بش  رد  دیشروخ و  زور  رد  وچ  **** غاب ناویا و  رد  کی  ره  هدنشخرد 

تقاط رظن 
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رود کیدزن و  ناشیا ز  رد  دنیب  هک  **** رون درادن ز  نآ 

ناشزان رس  رد  دنک  دوخ  رس  **** ناشزاوآ دیاک  یسک  شوگ  هب 

رد نادند ز  یناک و  لعل  زا  بل  **** رپ شوگ  ندرگ و  رد  لعل و ز  ز 

دنا هدنام  ادج  توهش  بوشآ  زک  **** دنا هدناوخ  ورف  نوسفا  هچ  منادن 

دور گناب  هداب و  زجب  یقیفر  **** دوبک رهپس  ریز  دنرادن 

اوه دراد  هتسب  ورف  ناشیارب  **** اور نامرف  دنویپ  كاپ  نز 

خارف اهرد  هدرک  ناتبعل  نآ  رب  **** خاک رصق و  زا  دراد  اه  هناخمنص 

تسرپ ترامع  دشاب  زور  همه  **** تسشن دراد  هدرپ  سپ  هچ  رگا 

دنمجرا وا  رد  هدیشک  یطاسب  **** دنلب دراد  هناکولم  یئارس 

هتخیر وا  رب  رهوگ  راورخ  هب  **** هتخیگنارب یتخت  رولب  ز 

هام هدنشخر  تسغارچ و  نوچ  بش  هب  **** هاگ هیامنارگ  نآ  غارچبش  سب  ز 

دای هدننیرفآ  رب  رکش  دنک  **** دادماب ره  تخت  نآ  رب  دنیشن 

ياپ هب  تمدخ  هب  رگید  ناسورع  **** ياج تخت  رب  هدرک  وا  هناسورع 

دوبک خرچ  ریز  نانک  اشامت  **** دور گناب  هداب و  اب  زور  بش و 

راک دنرادن  ندروخ  باوخ و  زجب  **** راگدرک ندیتسرپ  زا  تشذگ 

جنر شیوخ  نت  رب  دهن  تعاط  ز  **** جنگ خاک و  همه  اب  نادراک  نز 

تشهب نوچ  �هناخ  نآ  رد  دبسخن  **** تشرس دراد  هک  يراگزیهرپ  ز 

مارخ اهنت  هام  دور  اجنآ  بش  **** ماخر گنس  دراد ز  هناخ  رگد 

زورب ات  دنک  شتسرپ  ار  ادخ  **** زورف یتیگ  عمش  نآ  هناخنآ  رد 

بآ رس ز  دروآ  نورب  یغرم  هک  **** باوخ هب  درآرد  رس  نآ  رادقم  هب 
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نارگشمار زاوآ  هب  یم  دروخ  **** نارکیپ يرپ  نآ  اب  هراب  رگد 

نانچ دیآ  بش  نوچ  نینچنیا  زور  هب  **** نانع دراد  هنوگنیا  زور  بش و 

يرورپ ناج  اشامت و  زا  زور  هن  **** يرگشتسرپ زا  تسغراف  بش  هن 

وا نارادراک  وا  راک  مغ  **** وا نارای  وا و  یپ  زا  دنروخ 

تشاد هدیدان  شقن  نآ  يانمت  **** تشاد هدیدنسپ  ار  ناتساد  نیا  هش 

ایمیک زا  رتیمارگ  رهوگ  هب  **** ایگ بآ و  زا  دید  یهگنتسشن 

هدوسآ ياجنآ  رد 
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ماکداش دش  دنچ و  کی  دوسآرب  **** ماج دور و  اب 

هار دمآرد ز  نویامه  لاف  هب  **** هاش گنرواک  تسناد  هباشون  وچ 

رایرهش �هیاپ  �هشیدنا  رب  **** راک تسارارب  ار  يرگشتسرپ 

وا راک  تمدخ  رب  تسب  رمک  **** وا راوازس  یلزن  داتسرف 

نیز رهب  زا  هچ  خبطم  رهب  زا  هچ  **** نیزگ ياپ  راچ  یسب  زا  نورب 

تسچ زیوالد و  قنور  هب  گنر و  هب  **** تسر موب  نآ  زک  یئاهزیخ  نیمز 

يوش تسد  یپ  زا  گشم  ياهقبط  **** يوبگشم �هناهاش  ياهشروخ 

زین راورخ  دنچ  رکش  گشم و  ز  **** زیچ رایسب  هویم  زا  هنوگرگد 

زور دنچ  اهلزن  نیا  زا  دندیشک  **** زورف سلجم  ناحیر  لقن و  یم و 

نارگ یلزن  زور  ره  داتسرف  **** نارتهم یپ  زا  زین  هناگادج 

دوتس یم  شسک  ره  نابز  رب  نابز  **** دومن نز  نآ  هک  اهیمدرم  سب  ز 

زاین دش  رتشیب  نامز  ات  نامز  **** زاونلد نآ  رادید  هب  ار  کلم 

وا زاس  تکلمم  نآ  رد  دنیبب  **** وا زار  زا  دبای  ربخ  ات  نادب 

تسار تسه  ای  تسغورد  تیاکح  **** تساجک ات  درگنب  وا  هاگمدق 

زورف یتیگ  هاش  نیز  هب  دمآرد  **** زور تسب  رز  لعن  ار  زیدبش  وچ 

راو هداتسرف  دش  نینزان  يوس  **** راک تسارارب  نالوسر  مسر  هب 

زاتکرت نآ  زا  دوسآرب  ینامز  **** زارف هگرد  زیلهد  هب  دمآ  وچ 

نامز مه  نیمز  مه  وا  سوب  نیمز  **** نامسآ رب  دید  یهگرد  ورد 

دنتفاتشب شیوخ  يوناب  رب  **** دنتفای ربخ  وز  ناگدنتسرپ 

موب زرم و  نیا  تفای  یخرف  وا  زک  **** مور هاش  هگرد  زک  دندومن 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1350 

http://www.ghaemiyeh.com


شورس هتسجخ  نوچ  يروآ  مایپ  **** شوه يار و  اب  تسا  دیسر  یلوسر 

يدزیا هرف  وا  زا  رادیدپ  **** يدرخب تروص  مدق  ات  رس  ز 

ار هار  نینهآ  تفرگ  رد  رز  هب  **** وا هاگرد  هباشون  تسارآرب 

بیرف لد  هتسارآ  فص  ردنا  فص  **** بیز هنوگ  دص  هب  ار  ناگرهچیرپ 

دنرپ نیگآ  رهوگ  رب  هتشه  ورف  **** دنمک نیگشم  هب  رهوگ  هدومآرب 

غارچ نشور  وچ  نادنخ  ناشفرد و  **** غاب سواط  وچ  هواج  هب  دمآرد 

تسد هب  یجنرت  ربنعم  هتفرگ  **** تسشنرب یهشنهاش  گنروا  رب 

رد ار  هداتسرف  **** دنروآ ياجب  نییاک  دومرفب 
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دنروآ يارس 

وا نامرف  دندیروآ  ياجب  **** وا ناوید  هاگرد و  نالیکو 

ریش هدنمارخ  نوچ  دش  تخت  يوس  **** ریلد دمآرد  رد  زا  هداتسرف 

زامن شدربن  نالوسر  مسر  هب  **** زاب داشگن  ریشمش  دنبرمک 

دید هدنبیرف  یئارس  یتشهب  **** دید هدنبیز  رصق  نآ  رد  یناهن 

تشرس ربنع  هتشگ  نیمز  طاسب  **** تشهب نوچ  هتسارآ  روح  زا  رپ 

ناشف رهوگ  هدننیب  مشچ  هدش  **** ناشک رهوگ  شوگ  رهوگ  سب  ز 

لعن تشگ  نیشتآ  ار  هدنمارخ  **** لعل هدنشخر  توقای و  هدنبات  ز 

دنتخادنارب اجنآ  رهوگ  همه  **** دنتخات مهب  ایرد  ناک و  رگم 

وا ناساره  دش  يرواد  نآ  رد  **** وا ناس  تریس و  زا  كریز  نز 

ياجب دراین  تمدخ  مسر  ارچ  **** يار هتسهآ  درم  نادراک  نیا  هک 

یگدنفوکش درادن  ام  زا  هک  **** یگدنهوژپ دیاب  درک  وا  رد 

رایع دز  کحم  رب  ار  هتخپ  رز  **** رایرهش رد  دید  مدق  ات  رس  ز 

شتخاس هگمارآ  دوخ  تخت  ز  **** شتخانشب درک  هگن  وکین  وچ 

تسروخ رد  ار  تخت  رس  تسشن  **** تسردنکسا هک  وز  دش  رادربخ 

دورد ملاع  هاش  رب  داد  یسب  **** دوبک خرچ  تفه  يزوریپ  ز 

درک مرزآ  رادومن  نیتسخن  **** درک مرش  رپ  هراسخر  دیسرپن و 

دیلک ار  ام  تسه  وت  لفق  رب  هک  **** دیدپ يو  رب  چیه  هنب  زا  درکن 

ناگدازآ نییآ  تشادهگن  **** ناگداتسرف مسر  هب  ردنکس 

تسرد دوخ  رب  رک د  یگداتسرف  **** تسخن شدناسر  یپایپ  يدورد 
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مان کین  رواد  ناهج  هاش  هک  **** مایپ زا  تفرگ  شرازگ  هگنآ  سپ 

يوگ هدرپ  ناهج  ناروآ  مان  ز  **** يوجمان يوناب  ياک  تفگ  نینچ 

یتفاتشن زور  یکی  ام  يوس  **** یتفات نانع  ام  زک  داتفا  هچ 

يدش نمشد  هک  مدرک  دادیب  هچ  **** يدش نسوت  هک  يدید  هچ  ینوبز 

رتزیگنا شتآ  نم  ناکیپ  ز  **** رتزیت نم  غیت  زا  یغیت  اجک 

يروآ هار  يوس  رس  هک  هب  نامه  **** يروآ هانپ  سکنادب  نم  زا  هک 

ینک یکانسرت  مندیشوج  ز  **** ینک یکاخ  ياپ  نم  هاگرد  هب 

متخادنا تلود  �هیاس  وا  رب  **** متخاس تکلمم  نیدب  هر  نم  وچ 

نم هار  زا  يدیچیپ  يور  ارچ  **** نم هاگرد  هب  یتسبن  نوچ  رمک 

هویم هناخیم و  هب 
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یهد مبیرف  ناحیر  هب  لقن و  هب  **** یهد مبیز 

تسرد يارب  نونکا  وش  اریذپ  **** تسخن يدرک  هچنآ  دش  هتفریذپ 

يامه رف  دمآ ز  رت  نویامه  **** يار گنهرف و  هب  وت  ندید  ارم 

رایرهش هگرد  يوس  یمارخ  **** راب ماگنه  هب  ادرف  هک  نک  نانچ 

شیپ دنکفارس  خساپ  دیما  هب  **** شیوخ ماغیپ  درازگب  وچ  هشنهش 

دنب داشگب  هتسب  رس  توقای  ز  **** دنمشوه نز  ندومن  خساپ  هب 

ریش وچ  درازگ  دوخ  ماغیپ  هک  **** ریلد هاش  وت  نوچ  رب  دابآ  هک 

ناورسخ هیاس  ورس  نیا  اب  هک  **** ناولهپ يا  لد  رد  مدیآ  نانچ 

يا هداتسرف  هن  يا  هدنتسرف  **** يا هدازآ  هاش  ین  یجنایم 

دنز نم  رب  غیت  نیاک  هرهز  ارک  **** دنز ندرگ  غیت  نوچ  وت  مایپ 

دنک يزارفرس  وا  غیت  رس  **** دنک يزاب  غیت  هش  وچ  نکیلو 

نک شیوخ  هراچ  یئوت  ردنکس  **** نخس ینار  هچ  ردنکس  غیت  ز 

يدمآ ماخ  هک  نک  رت  هتخپ  رظن  **** يدمآ ماد  هب  دوخ  يدناوخ و  ارم 

نم شیدنا  تلود  علاط  یهز  **** نم شیپ  نم  لابقا  تداتسرف 

تخپ نامرف  هب  زج  نکم  شهوژپ  **** تخت راوازس  يا  تفگ  رادناهج 

باتفآ رب  هیاس  تمهت  هنم  **** بآ يوج  نم  تسا و  طیحم  ردنکس 

یسب شنابساپ  نم  وچ  دشاب  هک  **** یسک رایع  رب  یهن  نوچ  ارم 

نک دای  ار  هاش  رتبوخ  نیزو  **** نک دازآ  يدهع  دب  دوخ ز  لد 

تسسب وا  وا  ماغیپ  لامح  هک  **** تسسک یب  نانچ  یئوگ  هچ  ردنکس 

درک تسیاب  هجنر  مدق  ار  وا  هک  **** درم تسنآ  زا  شیب  وا  هاگرد  هب 
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دنب داشگب  شیوخ  بل  نیشون  ز  **** دنمشوه �هباشون  هراب  رگد 

شابم یبیکر  کی  یتساران  هب  **** شابم یبیرف  لد  رب  شیب  نیزک 

يروآ مان  هب  تمان  تسادیپ  هک  **** يرواد نیرد  روایم  هزیتس 

گرگ مرچ  رد  ریش  نکم  هتفهن  **** گرزب تمان  تسگرزب و  تمایپ 

سفن درآرب  يدنت  هب  ام  اب  هک  **** سرتسد نآ  تسین  ار  هداتسرف 

دنک مخ  ار  تشپ  ام  شیپ  رد  هن  **** دنک مک  ار  شیوخ  يرابج  هن 

یگرای نیا  دشاب  ارک  هش  زجب  **** یگراوخ نوخ  يدنت و  هب  دیآرد 

هدیشوپ ياهناشن  منیا  زج 
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تسد هب  دیآ  هدیشوپ  زار  وزک  **** تسه

ریش ماغیپ  هابور  دیان ز  هک  **** ریلد هاش  داد  نانچ  شباوج 

مروآ مایپ  وز  مین  ردنکس  **** مروآ مان  وت  مشچ  هب  نم  رگا 

راب هدرپ  نیرد  دباین  فرصت  **** راکچ ناگرزب  مایپ  اب  ارم 

تسب شقن  نیا  هک  سک  نآ  یناد و  وت  **** تسه ماغیپ  ریز  ییدنت  رگا 

مدمآ ریش  دزن  زا  هبور  زا  هن  **** مدمآ ریلد  یجنایم  رد  رگا 

نایز زا  دننمیا  ناروآ  مایپ  **** نایک مسر  ناهاش و  نییآ  رد 

دیلک رب  ار  لفق  هرپ  نزم  **** دیدپ مدرک  وت  اب  هش  ماغیپ  وچ 

زاب هناخ  يوس  مدرون  هزات  هک  **** زار هب  نتفگ  يامرفب  مباوج 

لگ ریز  ار  دیشروخ  دیشوپ  هک  **** لد ریش  ناز  هباشون  تفشآ  رب 

زیت هاش  خساپ  رب  درک  نابز  **** زیخ مرگ  دش  درک و  اهر  اباحم 

تندیشوپ دیشروخ  يور  لگ  هب  **** تندیشوک تسدوس  هچ  نم  اب  هک 

ناورسخ رکیپ  وا  رب  يریرح  **** ناود يزینک  دراک  دومرفب 

ریگ تسد  رب  شقن  نیک  داد  ودب  **** ریرح نآ  هقش  زا  هشوگ  یکی 

نیا تسیچ  یپ  زا  هاگراک  نیا  رد  **** نیا تسیک  خر  ناشن  ات  نیبب 

شوپم ار  نامسآ  شیوخ  يوربا  هب  **** شوکم نیدنچ  تست  رکیپ  رگا 

درک زاب  مه  هتشون ز  ریرح  **** درک زاس  وا  نامرف  هب  ردنکس 

دید شیدنادب  تسد  هب  تیالو  **** دید شیوخ  تروص  ورد  هنیع  هب 

باوج رد  یگراب  کی  دنام  ورف  **** باوص دمان  راک  نآ  رد  هزیتس 

هانپ ار  دوخ  رب  دوخ  ياراد  هب  **** هاک وچ  شیور  گنر  دش  دیسرتب و 
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ریز هب  دمآ  يدنت  زا  دش  ناساره  **** ریش دنت  ناک  هباشون  تسناد  وچ 

راگزور نینچ  درآ  يزاب  یسب  **** راگماک ورسخ  یک  تفگ  ودب 

ناد شیوخ  هناخ  ار  هناخ  نامه  **** ناد شیب  ارم  رهم  شیدنیم و 

ما هدنب  یکی  اجنیا  مه  اجنآ  مه  **** ما هدنتسرپ  يزینک  نم  ارت 

تسرد ددرگ  وت  رب  نم  شقن  ات  هک  **** تسخن مدومن  ناز  وت  شقنوت  هب 

متسین ربخ  یب  ناهج  لاح  ز  **** متسین ریس  نز  منز  هچ  رگا 

یئوت رگ  نز  ریش  منم 
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دربن تقو  ریش  رن  هچ  هدام  هچ  **** درم ریش 

غیت دود  زا  مزیگنا  شتآ  بآ  رد  **** غیم دنت  نوچ  مشخ  زا  مشوج  رب  وچ 

غارچ مزورف  ناگنهن  هیپ  ز  **** غاد هب  مرآرب  ناریش  هاگلفک 

شیوخ راتفرگ  رب  نزم  هتفرگ  **** شیوخ راکیپ  يوس  شکم  مرهم  ز 

راگتسر يوش  ات  وش  هدنناهر  **** راخ هب  یتفین  رد  ات  راخ  هنم 

باوج یشاب  هاد  ار  هویب  ینز  **** بای تسد  يوش  نم  رب  هک  هگنآ  وت 

نیمز يور  زادنا  میاق  موب  **** نیک ماگنه  هب  مبرچ  وت  رب  را  نم 

گرزب رس  نم  ییآ و  کچوک  رس  وت  **** گرگ هابور و  وچ  يدربن  مه  نیرد 

ریگم یتشک  تشادان  چیه  اب  هک  **** ریپ نابیقن  زا  تسدمآ  نینچ 

دنکفب ارت  ات  ناج  هب  دشوکب  **** دنک يزیچ  وت  زگ  نآ  دهج  رب  هک 

رهد ناهاش  لفاغ ز  تسین  ملد  **** رهش نامیقم  زا  تسه  هچ  رگ  منت 

موب دابآ  هب  ات  نیمز  ناریو  ز  **** مور نابایب  ات  ناتسودنه  ز 

يرگتروص یسانش و  تسارف  **** يروشک ره  يوس  ما  هداتسرف 

ریرح رب  یسک  ره  تروص  دنک  **** ریگ میلقا  ناهاش  ات ز  نادب 

راگن درآ  نم  دزن  ماجنارس  **** راید ره  زا  تروص  �هدنراگن 

نم کیراب  يار  درگنب  وا  رد  **** نم کیدزن  هب  تروص  دنرآ  وچ 

تشرس دراد  هک  زا  نیا  هک  سک  ره  ز  **** تشبن رد  ار  شقن  نآ  مهاوخ  اوگ 

تسار تسیشقن  شقن  نآ  هک  مریذپ  **** تساشداپ نالف  شقن  دنیوگ  وچ 

رظن رب  یتروص  رهب  مرامگ  **** رس قرف  ات  ياپ  نخان  زا  سپ 

يا هزادنا  يو  ردق  هب  مریگب  **** يا هزات  ره  يدروخ و  لاس  ره  ز 
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سانش تسارف  متسه  هک  مسانش  **** سایق زا  یتروص  ره  کین  دب و 

مین يزاب  هب  دوخ  اب  هدرپ  نیرد  **** مین يزاس  هراچ  یب  زور  بش و 

منک یم  ناورسخ  نگنس  کبس  **** منک یم  ناور  تمه  يوزارت 

دنسپلد ارم  دمآ  وت  لایخ  **** دنرپ رب  متفای  ناک  شقن  ره  ز 

دهد یئاوگ  ورسخ  مرزآرب  **** دهد یئانشآ  رهم  هب  ناج  اب  هک 

ز **** ریلد ردنکسا  هب  نخس  نیا  تفگ  وچ 
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ریز هب  دمآ  هیامنارگ  تخت 

هاش ود  دباتنرب  ار  تخت  کی  هک  **** هاگتسد نآ  رد  ار  هش  دنام  ورف 

ار جنر  دنک  ون  یلد  ره  رب  هک  **** ار جنرطش  تسهاش  ود  ینیبن 

شیپ دروآ  تمدخ  دمآ و  دورف  **** شیوخ تخت  رس  زا  نوچ  هرهچیرپ 

تسرپ نییاپ  تشگ  ار  هاشنهش  **** تسشن رز  یسرک  رب  هناسورع 

گنر هب  دش  یم  گنر  زا  هفارز  وچ  **** گنهن نوچ  یهام  نآ  مرش  زا  هش 

تسنشور شلد  يدرم  گنهرف  هب  **** تسنز رگ  نادراک  نیاک  تفگ  لد  هب 

دنک اهنیرفآ  وا  رب  هتشرف  **** دنک اهنیا  درک و  نینچ  وک  ینز 

ریش هدام  �هنیک  دوب  مکحم  هک  **** ریلد دشاب  هک  دیابن  نز  یلو 

نکش وزارت  نادرم  گنس  دوب  **** نز گنس  دوب  وزارت  ار  نانز 

دوب ناغفا  هدرپ  یب  گنهآ  هک  **** دوب ناهنپ  هدرپ  رد  هک  هب  نآ  نز 

نز ياج  هب  روگ  ای  هدرپ  ای  هک  **** نز يار  اب  دیشمج  تفگ  شوخ  هچ 

تسانشآ دزد  هچرگ  هب  هتسب  رد  هک  **** تساسراپ نز  هک  نمیا  نز  رب  وشم 

تسیگ هدوهیب  هدرپ  نیرد  تعافش  **** تسیگ دوب  مک  هچ  نیا  تفگ  هراب  رگد 

هد شومارف  نت  يا  هداتفا  رد  **** هد شوج  ار  هشیدنا  رد  یخلت  هب 

نابز نیریش  تستشرس و  ابیز  هک  **** نابرهم ربلد  نینچ  ياجب 

یتفات رب  هچ  ندیرب  رس  زجب  **** یتفای رو  هنیک  نمشد  ترگ 

شیوخ يار  هزادنا  مرادهگن  **** شیوخ ياپ  مشکرب  رگا  اجنیا  زا 

ناگناوید مسر  هر و  مریگن  **** ناگناگیب وچ  خر  رگد  مشوپن 

دنکف مناوت  نوچ  هرگ  رب  هرگ  **** دنب میاشگرب ز  ار  هتسب  لد 
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روز هن  دیاب  هراچ  ار  هدنناهر  **** روم داتفا  هدنشخر  ساطرد  وچ 

باوخ هب  منیب  هک  یئوگ  تسیلایخ  **** بات جنر و  نیا  رد  مرآ  یئابیکش 

راهبون نوچ  تفر  یگزات  ورب  **** راد يوس  يا  هتسب  نسر  مدینش 

یکدنا رمع  یئارچ و  مرخ  هک  **** یکی نانابرهم  زا  شدیسرپب 

رسب مناوت  نوچ  شندرب  مغ  هب  **** ردق نیا  رمع  هک  خساپ  داد  نینچ 

داد شیئانشور  یگریت  نآ  رد  **** داد شیئاهر  دزیاک  دوب  نیرد 

وک لفق  اسب 
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دیدپ دیآ  هگان  يا  هدنیاشگ  **** دیلک یباین  ار 

نت داد  رد  میلست  هب  رخآ  مه  **** نتشیوخ اب  تفگ  یسب  رد  نیزا 

زارد ددرگ  تسد  ار  وید  ودب  **** زاتکرت دنک  اهنت  وچ  نتمهت 

دور گناب  يو  گناب  رب  هدنخ  دنز  **** دورس دیوگ  هدرپ  یب  وچ  ینغم 

شوج ار ز  یگریط  شتآ  دناشن  **** شوگ دیلامب  ار  شنم  یتخل  وچ 

شیپ دنکفارس  تلود  میلست  هب  **** شیوخ نامرد  دید  یگدنبیکش 

نارکیپ يرپ  نآ  ات  دومرفب  **** نارکاچ نوچ  هباشون  تسب  رمک 

دننک ناولا  ياهشروخ  چیسب  **** دننک ناوخ  شیارآ  هنوگ  ره  ز 

دنتسارآرب یناوخ  هناکولم  **** دنتساخرب عمش  نوچ  نازینک 

نوگ دنچ  زا  هتخپ  يا  هتخب  ره  ز  **** نورب تیاغ  یلزن ز  دنداهن 

يوک درگ  ات  هدرپارس  درگ  ز  **** يور درگ  �هدرگ  کنت ، قاقر 

هتخیر اه  هدرگ  نآ  رب  دجنک  وچ  **** هتخیمآ رکش  �هصرق  نامه 

تشهب ياهدروخ  زا  هداد  ربخ  **** تشرس ربنع  نیشون  ياهابا 

هوتس یهام  واگ و  نیمز  رد  هدش  **** هوک وچ  یهام  واگ و  �ههوک  سب  ز 

طاشن زا  راو  غرم  رپ  هدروآرب  **** طاسب نیگنر  يور  هرب  غرم و  ز 

زغم هدروآرب  هتسپ  ماداب و  ز  **** زغن راچیر  یئارس و  صوصم 

ياجب دماک  هدولاپ  زغم  اسب  **** ياس رطع  هدولاپ  فاص  سب  ز 

رکش ياهگنت  هدمآ  گنت  هب  **** رت ياولح  کشخ و  �هنیزول  ز 

يربنع مد  زا  ناشف  دزربط  **** يرکش لگ  یبالگ  عاقف 

تخت يالاب  دنکفا  رز  طاسب  **** تخب کین  ورسخ  یپ  زا  ادج 
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بان رولب  هساک ز  راچ  وا  رب  **** بات دیشروخ  ناوخ  یکی  هداهن 

رد مراچ ز  توقای و  رگید ز  هس  **** رپ لعل  زا  رگید  رز و  زا  یکی 

زاب داشگب  هار  شروخ  رب  ناهد  **** زارد دش  اهتسد  هدئام  رب  وچ 

تسه شیپ  رد  هک  اهشروخ  نیز  روخب  **** تسد ياشگب  هباشون  تفگ  هش  هب 

لجخ ینامن  ات  نزم  جک  اون  **** لد هداس  یک  تفگ  هش  هباشون  هب 

مروخ نوچ  ار  گنس  دش  گنس  همه  **** مرز ناوخ  توقای و  نحص  نیا  رد 

ار گنر  نیا  دهاوخ  اجک  تعیبط  **** ار گنس  یمدآ  دروخ  هنوگچ 

تبغر هب  **** ناوت ندروخ  هک  روایب  یماعط 
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ناوت ندرک  تسد  ورب 

هار تسین  ولگ  رد  ار  گنس  نوچ  هک  **** هاش يور  رد  هباشون  دیدنخب 

یندرکان ياه  يرواد  ینک  **** یندروخان گنس  یپ  زا  ارچ 

نتخاس يا  همعط  وا  زا  ناوتن  هک  **** نتخارفارب دیاب  هچ  يزیچ  هب 

گنچ میرآ  هچ  هناگلفس  ورد  **** گنس هلفس  نیا  دمآ  یندروخان  وچ 

داهن دیاب  گنس  رب  گنس  ارچ  **** داشگ دیاب  گنس  زا  هک  هر  نیا  رد 

دنتشاذگب گنس  نوچ  دندروخن و  **** دنتشادرب گنس  نیا  هک  یناسک 

ياپ هب  ینام  هچناز  وش  گنس  کبس  **** يامزآ گنس  درم  يا  هن  را  زین  وت 

يوش تسد  هش  درک  ناوخ  هدروخان  ز  **** يوگزغن نز  نآ  �هراغیب  ز 

ناوت شوت و  هب  نادرم  ریش  زا  هب  **** ناوناب هش  يا  تفگ  هباشون  هب 

تسدب دران  گنس  زجب  رهوج  ز  **** تسرپ رهوج  هک  یتفگ  کین  نخس 

تسخن یتسجن  رهوج  هدنیوگ  هک  **** تسرد يدوب  هتکن  نیا  هگنآ  کیلو 

هاش جات  یهت  دش  انب  رهوگ  ز  **** هالک رب  يرهوگ  دوب  رگ  ارم 

تسروخرد ار  هک  ات  رگن  تمالم  **** تسرهوگ زا  رپ  ناوخ  هساک و  ارت 

نتخومآ يزادنا  رهوگ  ارم  **** نتخودنا رهوگ  ناوخ  هب  دیاب  هچ 

يردنکسا توقای  هناخ  همه  **** يرهوگ �هدید  رد  كاخ  ندز 

شیوخ ياج  رب  تسه  وت  ياهنخس  **** شیوخ يار  زا  منیبیم  وچ  نکیلو 

يامنهر دوش  يدرم  هب  ارام  هک  **** يار بوخ  نز  رب  نیرفآ  رازه 

نیمز رب  رز  وچ  رز  هکس  مدز  **** نیب شیپ  يوناب  يا  وت  دنپز 

شون توقای  درک  بل  ار ز  نیمز  **** شوگ درک  نیرفآ  نآ  هباشون  وچ 
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درگ هدیدان  ياهنادلقن  نامه  **** دروخ ياهناوخ  دنراک  دومرفب 

تفگش ورسخ  دنام  یکباچ  نآ  رد  **** تفرگرب ینشاچ  همه  زا  تسخن 

هار يوس  دش  دوسآ و  رب  ندروخ  ز  **** هاش هکنادنچ  دوساین  تمدخ  ز 

دهج هباشون  رازآ  رد  دران  هک  **** دهع هاش  اب  درک  ندش  تقو  هب 

تشهب زا  مزب  يوس  دش  داد و  ودب  **** تشبن تقیثو  ات  هش  دومرفب 

يادخ زا  حتف  دید و  کلف  زا  بیرف  **** ياج زاب  دش  رهش  ناز  وچ  ردنکس 

شدوب هک  يراگتسر  نادب 
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ساپس هر  دص  درک  ار  هدنناهر  **** ساره

درمب یعمش  تخورفارب  یغارچ  **** درب يوگ  نوچ  هدنشخر  زور  زا  بش 

رهچ دومنب  هک  نیمیس  يوگ  اسب  **** رهپس رب  رز  يوگ  نآ  ناواتب 

تسب راوید  راچ  رد  یتخل  ود  **** تسب راک  ار  باوخ  شیاسآ و  هش 

دیدپ یهایس  ردنا  دش  يدیپس  **** دیمد رب  مدحبص  ات  دوسآرب 

هاگحبص نوچ  تسارآ  سلجم  یکی  **** هاش دروآرب  نیشون  باوخ  زا  رس 

تسکش رس  ودب  ار  کلف  جنرت  **** تسدب نیرز  جنران  دیشروخ  هک 

رهش دش ز  نورب  نویامه  لاف  هب  **** رهب شون  هباشون  هرهچ  يرپ 

مامت ددرگ  وچ  قرشم  دیآ ز  رب  **** ماش تقو  رد  هک  یهام  هدنشخر  وچ 

شنماد ات  هدومآرد  كرات  ز  **** شنماریپ هب  نیورپ  وچ  نازینک 

وا تشگنا  کی  رد  دص  دیهان  وچ  **** وا تشپ  سپ  نایورهام  ناور 

دید هاگرخ  لیخ و  ناهج  رد  ناهج  **** دید هاش  رگشل  رد  وچ  خریرپ 

شفنب ارحص  نوگلگ و  هتشگ  اوه  **** شفرد نیرز  ياهناینرپ  سب  ز 

رایرهش رد  رب  هر  دربیمن  **** راگن نیرز  ياهیتبون  سب  ز 

هام جوا  رب  دید  یتبون  رس  **** هاش هاگرد  هب  دمآ  تسج و  ناشن 

بان میس  زا  شخیم  رز و  شنوتس  **** بانط مشیرب  یهاگراب  هدز 

تساوخ رادناهج  هاش  سوب  نیمز  **** تساوخ راب  یگراب  زا  دمآ  دورف 

رایرهش هگتبون  هب  دمآرد  **** راب دنداشگ  شراب  نابیقر 

هالک کی  �هیاس  رد  هدنکفارس  **** هاگشیپ رد  دید  ناهج  نارس 

رهب زوریپ  يوج  ناهج  شیپ  هب  **** رهد نارادجات  رمک  رب  رمک 
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بآ هرهز  ار  هدننیب  مشچ  هدش  **** بات رون و  قنور و  یسب  زک  نانچ 

تفگ ياوآ  هن  شبنج  يارای  هن  **** تفج راوید  شقن  اب  هتشگ  همه 

رابگنت هگرد  نآ  زا  دیزرلب  **** راصح نآ  دید  وچ  يراصح  سورع 

تفگش نادرم  ریش  نآ  هدنام  ورد  **** تفرگرب نیرفآ  داد  هسوب  نیمز 

باتفآ نوچ  دنرآ  یسرک  یکی  **** بان رز  زا  هک  ورسخ  دومرفب 

شرس زارف  رگید  ناسورع  **** شرب زا  دناشن  ار  نانچ  یسورع 

دومن ینامداش  ندمآ  نادب  **** دومن ینابرهم  سب  دیسرپب و 

يامنهر اب  تفر  نانچ  تراشا  **** ياجب دمآ  لد  نوچ  ار  هدننیشن 

رالاس هک 
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دروآ نایم  رد  شوخ  ياهشروخ  **** دروآ ناوخ  دروخ  ناوخ 

تشهب ياهضوح  نوچ  تشگ  نیمز  **** تشرس نیشون  بالج  نیتسخن ز 

باوخ هب  هدیدن  نیریش  هک  ورسخ  هن  **** بالگ نیشون  ضوح  نآ  زا  يوج  یکی 

غیم هب  ربنع  درگ  دش  هدنیارگ  **** غیرد یب  یهگنآ  ناوخ  دنداهن 

رانک ره  زا  یهوک  هتخیر  ورف  **** رامش ردنا  دیاک  یتمعن  ره  ز 

ینشور زا  هدنبات  باتهم  وچ  **** ینزیورپ ود  قاقر  يریرح 

زپ هدرگ  �هدرگ  دش  هتخپ  وزک  **** زخ فیل  نوچ  مرن  �هدرگ  نامه 

شیپ دنداهن  نیرز  ياهناوخ  هب  **** شیب هنوگ  دص  ناولا ز  ياهابا 

دوبن ناوخ  نارب  يزیچ  دروخ  نازک  **** دوبن ناولا  دروخ  یکی  ار  ناهج 

دنپ دنداشگ  یحارص  ماج و  ز  **** دنسپ دمآ  هک  نادنچ  دندروخ  وچ 

زورف شتآ  دش  تیالو  رد  یم  وچ  **** زورمین ات  دندروخ  بان  یم 

داشگ ناتسم  يور  یم  يورین  ز  **** داشگ ناتسرپ  یم  يوربا  طاشن 

يرگشمار هب  بش  ات  دنتسشن  **** يربلد نادب  ینارکیپ  يرپ 

دروآ هاگباوخ  يوس  رس  شنم  **** دروآ هاپس  مغ  زک  تساوخ  بش  وچ 

رهش يوس  ندش  دیابن  بشما  کی  **** رهد رالاس  تفگ  ناتبعل  نادب 

هام هب  یهام  یمزب ز  میرارب  **** هاگپ ادرف  هک  نامرف  تسنانچ 

یمو دور  زا  لد  داد  میناتس  **** یک نییآ  نودیرف و  مسر  هب 

ماخ نوخ  ناز  هتخپ  ام  راک  دوش  **** ماج شتآ ز  دزورفارب  نوچ  رگم 

میرورپ ناج  هدرورپ  ناجرم  هب  **** میرذگب نیمز  لغش  ینامز ز 

يوخ میرآرب  لگ  زا  هروک  نادب  **** یم هب  لگ  نوچ  میدرگ  هدنزورف 
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مینک رت  یلگ  يداش  يوشرس  هب  **** مینک ربنعم  هعرج  هب  ار  نیمز 

كانمرش مه  داش و  مه  راویرپ  **** كاخ دنداد  هسوب  ناگدازیرپ 

هاگحبص رد  هرهز  زا  رت  نازورف  **** هاش مزب  رد  هباشون  هدنزورف 

درک زاب  ار  کشم  �هفان  رس  **** درک زاس  نیربنع  رویز  بش  وچ 

ناشف ربنع  تسارآرب  يدنمک  **** ياشگلد نآ  نیگشم  فلز  زا  هش 

دنلب رهپس  زا  دیروآ  دورف  **** دنمک نیگشم  هب  ار  يرتشم  هم و 

زاس هولج  يرپ  نوچ  نارکیپ  يرپ  **** زاون لد  بش  نآ  دوب  نشج  بش 

لعن هاش  یپ  زا  دنهن  شتآ  رد  **** لعل دنزورفرب  یشتاک  رگم 

دومرفب
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نتخوس شوخ  يوب  ناغم  مسر  هب  **** نتخورفا شتآ  هش 

تخوس تخر  نآ  رد  ار  ناگراوخیم  هک  **** تخورفرپ یشتآ  نانچ  هداب  ز 

رسب يداش  هب  ار  بش  درب  یمه  **** رگد ياهوهل  یم و  دور و  هب 

درز هابور  داز  هیس  رومس  **** دروجال رب  دندوس  فرگنش  وچ 

طاسب یناورسخ  دش  هدومآرد  **** طاشن دمآ  شبنج  رد  هراب  رگد 

ورذت کبک و  هب  دمآرد  شمارخ  **** ورس داشمش و  هب  دش  ون  زاب  نمچ 

ناگرهم رد  رهم  دوب  نییآون  **** ناگرهچیرپ نآ  دندش  رگاون 

زور يور  رب  هداجیب  دندناشف  **** زورف لد  �هداب  نوگ  هداجیب  ز 

هباشون اب  ردنکسا  مزب  شخب 34 - 

رایب یمایپ  لگ  نوگ  هداجیب  ز  **** رایب یماج  هداب  زا  یقاس  ایب 

نک هداجیب  وچ  مگنر  هداجیب  ز  **** نک هداب  نوچ  هداب  نادب  ار  مخر 

مغ مان  ناهج  زا  درتس  يداش  هک  **** مج زورون  نودیرف و  نشج  هب 

شیپ هدنکفارس  ناهاش  دنتسشن  **** شیوخ تخت  رب  تسشنب  رادناهج 

مامت سلجم  تسد  هتسارآرب  **** ماج دور و  یم و  ناگدنزاون 

رمک رد  رمک  شدرگ  هب  ناسورع  **** رکش نوچ  �هباشون  شون و  یم 

سورع نادنچ  هب  یتافتلا  درکن  **** سوقلیف ردنکسا  سلجم  نآ  رد 

راکش ناوتن  درک  مرح  رد  رگد  **** راگزیهرپ دوب  دوخ  هکنآ  یکی 

وا مرزآ  هرذ ز  کی  دنتشگن  **** وا مرش  زا  رگشل  همه  کیاکی 

مرن دیشمج  نیلاب  گشخ و  نیمز  **** مرگ دیشروخ  هاگرخ  درس و  اوه 

بآ ضوح  يوس  نتفرگ  یهام  هب  **** باتفآ ولد  هاچ  زا  تفر  نورب 
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خی یهام ز  تشپ  نوچ  هتسب  هرگ  **** خش هوک و  �هسیک  مرد  رب  مرد 

گرزب نازود  هنیگرگ  راک  هدش  **** گرگ مشچ  نوچ  ریگورف  مد  همد 

روز هدروآرد  ناریش  يولهپ  هب  **** روگ هاگلفک  نزوگ و  نیرس 

رگج رب  ار  بآ  هتخیر  کمن  **** رت يوهآ  نار  زا  رت  بابک 

رانچ ياهتسد  زا  هتسر  نمس  **** راب روفاک  ربا  ندیراب  ز 

زیر فرب  نامسآ  راهب  گرب  وچ  **** زیت هچنغ  رس  هدرکن  هشفنب 

ینتسر هچب  رپ  هدرک  مکش  **** ینتسبآ داب  زا  لگ  تخرد 

ریش يوب  ار  هزبس  بل  دمآ  هک  **** ریگبآ بل  هداشگان  نهد 

هدیشوپ يور  نامرحمان  ز  **** لهد هدیرد  ار  نالبلب  ابص 
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لگ

نهد رد  ههقهق  يرد  کبک  وچ  **** نمجنا لبلب  هلبلب  هدش 

يوخ هدروآرب  لگ  يا  هشوگ  رهب  **** یم گنر  ناگراوخیم  راسخر  ز 

هاگمزب رد  دنزورف  شتآ  هک  **** هاش دومرف  شود  بش  رذع  هب 

بیرف لد  یسلجم  مرا  غاب  وچ  **** بیز رز و  تنیز و  زا  تسارآرب 

هتخوس ناتسلگ  نآ  کشر  زا  لگ  **** هتخورفا لگ  نوچ  یشتآ  ورد 

تسرپ شتآ  یتشدرز  راخ  نوچ  هن  **** تسد هب  رز  نوچ  شتآ  زا  راخ  هدش 

گنس هب  رهوگ  سکع  نوچ  هداتفارد  **** گنر هلال  شتآ  لاکز  نیکشم  هب 

جنگ هاچ  رس  رب  هیس  رام  وچ  **** جنس کشم  �هشوش  نآ  رب  شتآ  هب 

سور جارات  هب  ار  شبح  داوس  **** سوجم ریپ  هداد  یتمحر  یب  ز 

ینمرخ هتخوس  دز  هک  وج  رهب  **** ینزوج هدمآ  ناتسودنه  ز 

ورد تقو  هب  هدورد  هشفنب  **** وج ياج  رب  هتشک  ناوغرا  یغم 

کشخ رز  �هشوش  اب  هدرک  لدب  **** کشم هدرب  ناردنزام  هب  یهایس 

هدش نوخ  ربط  شسونبآ  همه  **** هدش نوخ  رپ  هناخ  ینز  ودنه  ز 

زاب هدرک  ییساطرب  هب  يرومس  **** زاتکرت ییبالقص  هدرک  نیچ  هب 

شبح رد  دوخ  مور و  رد  هداد  الص  **** شوخ زاوآ  هدروآرب  یلالب 

نوخ هدید  زو  هرهز  لد  هداشگ ز  **** نوگریق یگنز  وا  زاوآ  رب 

وا تشگنا  رد  نیکشم  ياهملق  **** وا تشپ  زا  هتسر  ملق  يریبد 

شوپ عرد  نز  ریپ  يرتسکاخ  ز  **** شورف سلطا  يدرمناوج  هتسشن 

هتفای یسلطا  سالپ  ياجب  **** هتفات نسر  یسالپ  رهب  ز 
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رز هدروآرب  نهآ  هدرب  ورف  **** رگ ریسکا  درم  يا  هروک  رد  وچ 

هتخادنا رز  نماد  هب  وس  ره  ز  **** هتخاس رز  ریسکا  هک  هرارش 

يرفولین رعش  لگ  خرس  رب  وچ  **** يرذآ �هلعش  رب  زا  راخ  هب 

هتساخ اه  هشیب  زا  یناحیر  هب  **** هتسارآرب ناحیر  یلافس ز 

دوب دیشروخ  ناوخ  زپ  هچیلک  **** دوب دیشمج  غاب  لگ  شتآ  هن 

دبریه سنوم  غم و  قیفر  **** دب کین و  رهوگ  �هدنزورف 

نهک رهوگ  هب  هزات  رادید  هب  **** نب راخ  وا  دروخ  یلگ  هتفکش 

ناگیاسمه گید  روآ  مایپ  **** ناگیام یهت  يارس  منرت 

تشدرز و دنز  زا  هب  **** وا زاس  دز  هک  یگنرت  اگنرت 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1373 

http://www.ghaemiyeh.com


وا زاوآ 

زورف یتیگ  هاش  هتخورفا  رب  **** زوس دنز  شتآ  یگدنز  نیدب 

ورذت یهاگ  جارد و  هاگ  وا  رب  **** ورس خاش  رب  خرس  لگ  گرب  وچ 

هتخاف نوچ  هدنلان  کبک  وا  رب  **** هتخارفارب يرانچ  دسب  ز 

راز ریز  دنز  طب  �هنیس  وا  رب  **** رانچ درآ  رس  رب  طب  ياپ  رگا 

ریفن درآرب  يرآ  شتآ  رب  وچ  **** ریگبآ روخ  رد  دوب  طب  نت 

هدمآ شورخ  نوگرگد  کی  ره  ز  **** هدمآ شوج  هب  ناغرم  غاب  نآ  رد 

دورد دص  زا  رت  نییآون  يدورس  **** دورس گناب  هدروآرب  نز  اتس 

هتفات رگج  ترسح  ار ز  کمن  **** هتفای کمن  رد  نوخ  هب  اهرگج 

زارد نادند  هدرک  ار  هراوخ  رکش  **** زارد نادند  كون  اب  هزوب  رکش 

کشم يوب  اب  هدرورپ  ياهابا  **** کشخ رازفا  يوب  رت و  بابک 

زین جنران  ران و  هب و  جنرت و  **** زیزع دشاب  هچنآ  اهراچیر  ز 

يرتشم وچ  هدنشخرد  یحارص  **** يرگشمار هب  هرهز  وچ  ینغم 

رس درد  ناهج  زا  ناهج  هدناشن  **** رتزیوالد یبالگ  نوگلگ  هب 

زیت دوب  وا  گنهاک  زاس  زجب  **** زیخ مرن  اهگنهآ  زاس  همه 

ماخ دوب  نایم  رد  وک  هداب  زجب  **** مامت نارای  دندوب  هتخپ  همه 

بآ رد  یگنچ  گنچ و  رد  بآ  ناور  **** باوخ مین  هدش  یتسم  ردنکس ز 

گنت شوغآ  ردنا  مشچ  گنت  یتب  **** گنچ زاوآ  ناحیر و  غرم و  یم و 

دوش ردنکس  دشابن  وج  شرگ  **** دوش رسیم  شدارم  نیاک  یسک 

نارگ لطر  دندیشک  هرهز  وچ  **** نارکیپ يرتشم  نآ  هش  دای  هب 
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تشون رد  نیمز  هار  همین  کلف  **** تشذگ نشور  زور  زا  همین  کی  وچ 

جنر ياپ  نامهیم  یپ  زا  دنشک  **** جنگ نابیقر  ات  هش  دومرفب 

اهراب رتش  سلطا  روفیس و  ز  **** اهراورخ دنرآ  رویز  رز و 

دنلب الاب  هب  وکین  رادید  هب  **** دنچ زین  یمداخ  شبح  سنج  ز 

زغم شوه و  دوش  هدوزف  ناشیا  زک  **** زغن يابید  کشم و  هفان  یسب 

گنس نزو و  یب  هزوریف  لعل و  رد و  **** گنر بآ و  اب  ياهنیگن  درم  ز 

يؤلؤل زا  هدومآرب  **** راگن درمز  نیرز  جات  یکی 
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راوهاش

رپ روفاک  درگ  زا  شزرد  همه  **** رد توقای و  هب  للکم  يدنرپ 

رمک نیرز  هلمج  ناشک  يرامع  **** رز ياره  هب  رتشا  يرامع و 

ناشک رهوگ  دنداد  هباشون  هب  **** ناشن رهوگ  زغن  رویز  نینچ 

هام هدنشخر  دیشروخ  فیرشت  وچ  **** هاش فیرشت  هباشون  دیشوپب 

يرویز نتخادرپ  دومرفب  **** يرکیپ ره  رهب  زا  هناگادج 

داد زین  یندرب  ناشدیشوپب  **** داد زیچ  یکی  ره  هزادنا  هب 

نارگ رهوگ  جنگ و  یسب  زا  دندش  **** نارکیپ يرپ  نآ  اب  هرهچیرپ 

هار دنتفرگرب  یلد  مرخ  هب  **** هاش رکش  رب  دنداد  هسوب  نیمز 

دندمآ ياج  زاب  ناور  یجنگ  وچ  **** دندمآ يارگ  رهوگ  وچ  ناک  نازا 

زربلا هوک  هب  ردنکسا  نتفر  شخب 35 - 

نوخ بامیس  هب  درآرد  شسکع  هک  **** نوگ فرگنش  ریش  نآ  یقاس  دیاب 

ما هتشر  ینخان  نوخ  بامیس  هب  **** ما هتشگ  نوخ  بامیس  هک  هد  نم  هب 

زیر زیر  منک  ار  نخس  جوم  هک  **** زیخ حبص  تمه  يا  نم  منآرب 

گنس هب  مرآرد  ناتسد  ریز  رس  **** گنچ هب  مرآ  رهوگ  نخس  نیرز  هب 

تسدریز دنک  ار  نید  ياراد  هک  **** تسد هب  درآ  یک  هرهز  روز و  نآ  رز 

دوب رز  زا  يدنب  ینک  شدنب  وچ  **** دوب رویز  دوصقم  رهب  زا  رز 

كانسرت بشو  زور  دوب  نادزد  ز  **** كاخ ریز  شرز  دشاب  هک  رگناوت 

دنک رگناوت  شجنگ  يانمت  **** دنک رز  �هشیدناک  تسد  یهت 

رت شیورد  هک  سکنآ  رترگناوت  **** رتشیب رز  يانمت  رز  زا  وچ 
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تسار شیوخ  مه  ار و  نتشیوخ  مه  هک  **** تسار شیورد  هک  دش  ناهج  نآ  ناهج 

ساپ دزد  زا  هن  میب و  هنحش  زا  هن  **** ساره یب  دروخیم  شوخ  زور  بش و 

تسمک ایند  هک  ار  نآ  هدنا  تسمک  **** تسمغ ناوارف  هنیزخ  ناوارف 

ناشف رز  رهوگ  نآ  زا  داد  ربخ  **** ناشک رهوگ  دقع  هدنرازگ 

شون هباشون  دای  رب  دنچ  ییم  **** شوه دیشمج  رالاس  درک  نوچ  هک 

زور دنچ  ناورسخ  اب  درب  رسب  **** زورف لد  یناحیر  ناحیر و  هب 

راهبون نوچ  تسارآرب  یطاسب  **** راک مزع  رب  تسشنب  زور  یکی 

دیدپان دش  جرب  نآ  رد  مجنا  هک  **** دیشکرب نمجنا  نانچ ز  يراصح 

یمارگ **** دناوخب ار  هپس  ناگیامنارگ 
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دناشن ار  یکی  ره  نانک 

رهب دنتفرگرب  هش  گنهرف  ز  **** رهد نانادراک  نمجنا  دندش 

شیپ دروآ  یتسد  ره  اهنخس ز  **** شیوخ ياهوزرآ  �هصق  زا  هش 

سفن مراینرب  امش  اب  زج  هک  **** سوه دمآ  لد  رد  نانچ  مشود  هک 

نارک ات  نارک  منیبن  ار  ناهج  **** نارتهم امش  يار  يورین  هب 

چیپ خرچ  نآ  زا  داد  ارم  نانع  **** چیسب مدوب  شیپ  نیزا  مور  يوس 

مور يوس  مرس  ددرگن  مدرگن  **** موب زرم و  �هلمج  ات  هک  منآ  رب 

مروآ تسد  هب  ملاع  کلم  همه  **** مروآ تسشن  ناریو  دابآ و  رد 

نایبالقس میس  رب  هکس  منز  **** نایباجنس هب  یچیپ  تسد  منک 

تسیمدآ مادک  لدشوخ  هک  منیبب  **** تسیمز رگ  يروشک  ره  موب و  ره  هب 

رگراک دوش  نهآ  رب  نهآ  هک  **** رگم مبای  هرهب  یلدشوخ  نآ  زا 

هار درب  نورب  مهاوخ  زربلا  هب  **** هاگچوک نیا  رد  شمارخ  نیتسخن 

تشگزاب منک  ایرد  هب  ارحص  ز  **** تشد هب  میآرد  خرف  چوک  نازو 

منک ناشفا  رهوگ  وا  رب  هعرج  ز  **** منک نارزخ  يایرد  ياشامت 

راکش یهام  غرم و  يا  هتفه  منک  **** رانک ایرد  هب  مرآرد  بکوم  وچ 

مدیآ نومنهر  اجک  هنامز  **** مدیآ نوچ  مزع  ات  هک  منیبب 

ناتسار زا  رس  دچیپن  تلود  هک  **** ناتساد نیا  رب  کی  ره  دیئوگ  هچ 

هاش ریبدت  تسه  ام  ریبدت  هک  **** هاپس رسکی  دنداد  هسوب  نیمز 

میهن رسفا  رس  رب  وا  نامرف  ز  **** میهن رس  ام  ياپ  دهن  وا  اجک 

ام يار  وا  نامرف  ددرگن ز  **** ام ياج  دنک  شتآ  بآ و  رگا 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1378 

http://www.ghaemiyeh.com


كاب میرادن  لد  رد  میتفیب و  **** كاخ هب  ار  ام  هوک  زا  دزادنا  رگ 

نتشاذگب هاش  تمدخ  ام  ز  **** نتشادرب هار  ناهج  هاش  ز 

ناشرایسب درک  يرگشزاون  **** ناشراتفگ دش ز  لد  هدوسآ  هش 

یگتسب رد  هنیزخ  زا  داشگ  **** یگتسهآ هب  ار  هر  دیچیسب 

جنر هب  دمآ  رگشل  یشک  رهوگ  ز  **** جنگ ار ز  ناشکندرگ  درک  ینغ 

رس تشگ  نارگ  ار  ناشک  تمینغ  **** رز جنگ و  زک  دید  نوچ  رادناهج 

یتخل هک  **** درک هشیپ  درخ  ینیب  شیپ  نآ  رد 
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درک هشیدنا  دب  مشچ  ز 

تشاد راوشد  هار  دش  هک  اج  رهب  **** تشاد رابرد  هک  رهوگ  جنگ و  سب  ز 

جنگ دندیشک  نودرگ  هب  شهاپس  **** جنر یتخس و  ارحص و  هب  هوک و  هب 

ار يوگ  نیلگ  درآ  ربنچ  رد  هک  **** ار يوجناهج  دمآ  رطاخ  رد  وچ 

سایق دناسر  یگشخ  يرت و  هب  **** سانش لزنم  لیم و  دوش  ار  نیمز 

دنچ شانهپ  تسا و  دنچ  شازارد  **** دنلب تسپ و  هک  ار  نیمز  دنادب 

دوش هر  زا  هک  ار  نآ  درآ  هار  هب  **** دوش هگآ  يدادیب  داد و  ره  ز 

ار دازآ  قلخ  نوخ  دناهر ز  **** ار دادیب  رود  زا  دیوش  ورف 

دنک يراک  ماجنارس  رهب  ز  **** دنک يراصح  یهاگ  میب  رهب 

كاله درد و  رود  هر  دراد  هک  **** كانشیدنا دش  هر  نآ  رد  يرود  ز 

وا جنگ  نانمشد  يزور  دوش  **** وا جنر  دوش  عیاض  هک  دیابن 

دید رایسب  جنگ  نوچ  دیسرتب  **** دید رابنارگ  تمینغ  زا  هاپس 

تخر دنناتس  ناشیا  زا  دنسرت  هک  **** تخس دنشوکن  ناریس  هکنآ  یکی 

گنر يوب  رب  غیت  دنز  یتسد  ود  **** گنج هب  دیآ  يریسان  هکنآ  رگد 

هارب وا  اب  دوب  هدزیس  دص و  **** هانپ یهلا  ناگنازرف  ز 

سایق بحاص  لغش  ره  ریبدت  هب  **** سانش مجنا  زاس و  نمجنا  همه 

رایتخا دوب  هنازرف  سانیلب  **** رایرهش ترضح  رد  هلمج  نآ  زا 

یتساخرب هراچ  ندرک  وزک  **** یتساوخرد هراچ  وزا  راک  رهب 

نانچ یجنسراک  اب  دنار  نخس  **** نانچ یجنگو  ار ه  يراوشد  ز 

نیمز رد  دنک  ناهنپ  جنگ  هش  هک  **** نیب شیپ  زا  دمآ  نانچ  شباوج 
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دننک ناهنپ  جنگ  اهناریو  هب  **** دننک نامرف  هاش  اب  زین  هپس 

ناشن دوخ  زا  کیره  دنک  یمسلط  **** نادجنگ رهب  یهاوگ  رهب  ز 

رون دنرآرب  یهاچ  هریت  ره  ز  **** رود هار  زا  دنیآ  وچ  ات  نادب 

دنروآ شیپ  هنیشیپ  رادومن  **** دنروآ شیوخ  جنگ  رب  هک  یهاوگ 

دید يار  نیا  رد  تمالم  ار  هپس  **** دید يارآ  ملاع  ار  يار  نیا  هش 

جنگ نآ  رب  یمسلط  **** درک ياج  ار  جنگ  نیمز  ریز  هب 
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درک ياپ  رب 

دوب جنر  شندرب  زک  درک  ناهن  **** دوب جنگ  ارک  ره  ات  دومرفب 

تشگزاب دوخ  دیشوپ و  جنگ  لگ  هب  **** تشد هوک و  نآ  رد  کی  ره  هدنکارپ 

شیوخ لاثمت  یلکش ز  تخیگنارب  **** شیوخ لام  رسرب  یکی  ره  ادج 

راگزومآ دش  نوگرگد  ار  هش  هک  **** راگزور يزاب  بش  دوب  نانچ 

موب زرم و  ناردنا  جنگ  دنام  ورف  **** مور هب  دمآرد  رگید  راجنه  ز 

زاین دماین  ناهنپ  جنگ  نادب  **** زاس گرب و  سب  ار ز  شرگشل  نامه 

دنتفاتشن هدیشوپ  جنگ  يوس  **** دنتفایرد هک  ادیپ  حنگ  سب  ز 

ياپ دندیشک  رد  ناهج  لغش  ز  **** ياج دندرک  مور  هناخ  رد  وچ 

دنتخاس شهگتعاط  روهمج  هب  **** دنتخارفارب نیگنس  رگید  یکی 

دوز دنداد  رید  هدنراد  هب  **** دوب هک  همان  جنگ  تخسن  همه 

تسد هب  درآ  یجنگ  اه  همان  نآ  زا  **** تسرپ دزیا  دشابوا  هکره  ات  هک 

لام جنگ و  نآ  زا  تسا  همانجنگ  یسب  **** لاس هنیرید  رید  ناردنا  زونه 

يرکاچ ار  هناخ  منص  نآ  دننک  **** يرگتمدخ هار  زا  هک  یناسک 

یکدنا رگو  دشاب  شیب  رگا  **** یکی شدنهد  همان  جنگ  نآ  زا 

دننکرب دوخ  جنراپ  جنگ  نازو  **** دننکشب نادجنگ  نآ  دنیایب و 

جنگ هب  ناسنیزا  تفر  ورف  میاپ  هک  **** جنر ياپ  ارم  تلود  داد  رگم 

دهاز ياعد  هب  ار  دنبرد  زد  ردنکسا  ندوشگ  شخب 36 - 

دروآ زاب  رمع  دهد  یناوج  **** دروآ زان  هک  یم  نآ  یقاس  ایب 

ما هدرک  مخ  بانوخ  هب  تعانق  **** ما هدرک  مگ  ود  ره  نیا  هک  هد  نم  هب 
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دنز یمالغ  فال  هقلح  نیا  رد  **** دنز یمان  کین  رد  وک  یسک 

شیوخ ماجنارس  دبای  کین  وزک  **** شیوخ مان  درورپ  نانچ  یکین  هب 

شنهاریپ هن  دشاب  عرد  نآ  هک  **** شنت دزیرگ  رد  �هعارد  هب 

تسین ماجنارس  وکین  هک  سکنآ  دب  **** تسین مان  رگد  وکین  مان  زا  هب 

دنلب یکین  هب  يرآرب  یمان  هک  **** دنسپ یکین  درم  يا  یهاوخ  یم  وچ 

شورفیم اه  هماج  رگد  یکین  هب  **** شوپب یمان  کین  رد  هماج  یکی 

ریزگان ار  کشم  �هدنشورف  **** ریرح نیگشم  دشاب ز  هک  ینیبن 

لاس هام و  يدز  نامان  کین  زا  مد  **** لایخ نییآ  ون  نیا  هدنرازگ 

نارب **** دومن یمانکین  نآ  هک  ردنکس 
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دوس درک  یسب  وکین  مان 

یتشاذگن شیوخ  رب  ار  نادب  **** یتشاد رظن  ناکین  يوس  همه 

ناگداتفا هب  يدرک  شیپ  رظن  **** ناگدازهش نایادخ و  روشک  ز 

یتفاتشب دوز  شهگ  تلوخ  هب  **** یتفای یتولخ  يدهاز  اجک 

یتساوخ ددم  تمه  هب  ناشیا  زا  **** یتسارآرب یمزر  هک  اج  رهب 

گنس يدرک ز  قرف  ار  هزوریپ  هک  **** گنج زوریپ  دوب  نازک  انامه 

دندمآ گنت  تشاد  وک  هشیپ  نآ  زا  **** دندمآ گنج  هب  وا  اب  هک  یهاپس 

راگزومآ تلود  وت  میلعت  هب  **** راگزور رواد  ياک  دندومن 

تسرگید نحس  يزاون  دهاز  وت  **** تسرگشل زا  يزوریف  حتف و  ارت 

دای هب  يرآ  هچ  نادرم  کین  زا  وت  **** داشگ ار  ناهج  دیاب  ریشمش  هب 

درخ میراد  هچنآ  مینک  ات  وگب  **** دربتسد رد  تسحالس  تمه  وچ 

مینز نادرم  کین  تمه  رد  **** مینز نادربن  مه  رب  هک  سپ  نیزا 

تخب يورین  هب  خساپ  تشادهگن  **** تخس ياهیرواد  نیزا  رادناهج 

باوج دیاب  داد  شدوخ  تقو  هب  **** باوص دیاین  ههیدب  رب  نخس 

دناشن ار  یبیان  تیحان  رهب  **** دنار زربلا  هوک  يوس  رگشل  وچ 

تخر درب  یمه  ناریش  وچ  ناورش  ز  **** تخس ياهرذگهر  �هزیلهد  هب 

دوب دنبرد  هاگرذگ  رب  شهر  **** دوب دنمروزراک  نتخات  نآ  رد 

هتساوخ یسب  يو  رد  دوب  يزد  **** هتسارآ رهش  نآ  هگنآ  دوبن 

دنتشاذگن هار  نآ  رد  ار  سک  هک  **** دنتشاد هر  دنچ  ینت  زد  نآ  رد 

دندز الاب  همیخ  زد  نابیقر  **** دندز اجنآ  هدرپارس  ار  هش  وچ 
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هاگن رکشل  غیت و  رد  دندرکن  **** هاش يور  رب  دنتسبب  زد  رد 

دنتفات هگراب  تمدخ  زا  رس  **** دنتفاتشن هاش  هگتبون  هب 

ریذپ نامرف  دنتشگن  نتفر  هب  **** ریگ رود  رواد  ناشدناوخ  رگا 

تشد هوک و  رب  شهار  دندادن  **** تشون رد  يرواد  رتفد  رگو 

هاگدنب زا  دنب  نآ  درادرب  هک  **** هاش دنمدرخ  نآ  دید  هراچ  نامه 

راصح نآ  نماریپ  دنیآرد  **** رازه دص  ات  دومرفب  رکشل  هب 

دننک شبآ  قرغ  نوخ  بالیس  هب  **** دننک شبارخ  نابضغ  گنسرخ  هب 

دنتخادنین یخولک  زد  نازک  **** دنتخاس بغش  رگشل  زور  لهچ 

لاود دناسر  اجناک  هن  يدنمک  **** لاب دنکفا  كوان  وا  باترپ  ز 

وچ ینانز  کسورع 
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سورع نوچ  هعلق  ناز  هتشگ  لجخ  **** سومش ناوید 

ساره شقینجنم  شدرگ  زا  هن  **** سانش هروا  درگ  رب  هدارع  هن 

نتخادنا دبنگ  رب  زوج  نازو  **** نتخات نآ  ردنا  دندش  زجاع  وچ 

داشگ وربا  درک و  بلط  ار  نارس  **** داهن ون  یسلجم  نادراک  هش 

هوتس ار  ام  هشیدنا  زا  دروآ  هک  **** هوک دنب  نیرد  اتفگ  دیئوگ  هچ 

زامن ار  هش  دندرب  دنتسشن و  **** زارف ندرگ  نایاشگ  تیالو 

میا هتسشنن  زور  کی  زور  نیدب  **** میا هتسب  رمک  ات  ناگدنب  ام  هک 

باتفآ اب  وربا  اب  میزیتس  **** باوخ دروخیب و  هک  دشاب  زور  لهچ 

غیت ریت و  هزین و  ندز  دیاشن  **** غیم رهم و  كرات  رب  هک  یناد  وت 

میتخادرپن هناخ  وید  نیا  زا  **** میتخاس اه  هراچ  یسب  ناوید  وچ 

گنس میئاس  میدرون و  هویرگ  **** گنت هار  نیزا  میدرگ  هک  هب  نامه 

نآ رد  زجاع  دندوب و  هدنام  ورف  **** نارورس ناک  تسناد  وچ  هشنهش 

لین يایرد  هب  رهوگ  تفر  ورف  **** لیم دیشروخ  مشچ  دز  همرس  رد  وچ 

راهبون نوچ  تسارآ  سلجم  یکی  **** رانک ایرد  هب  رهوگ  جنگ  زا  هش 

نکش رگشل  نازارفرس  نآ  زا  **** نمجنا تشگ  هقلح  نوچ  دیسرپب 

تسیرگ اهوزرآ  متام  رب  هک  **** تسیک هشوگ  نیا  رد  ناراد  هشوگ  زا  هک 

تسه راغ  نالف  رد  يرگشتسرپ  **** تسرپ شناد  هاش  ياک  تفگ  یکی 

هایگ یتشم  هب  يزاین  یب  دنک  **** هار چیه  زا  دیامنن  يور  سک  هب 

نامدمه رب  زا  تشگ  بان  نانع  **** نامز رد  مه  تساخرب  هاشنهش 

درم کین  رب  دمآ  تسج و  ناشن  **** درک هارمه  دنچ  ینت  ناصاخ  ز 
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دوب شیپ  ناور  یعمش  یقاش و  و  **** دوب شیدنادب  زور  وچ  بش  زا  هر 

رون عمش  نآ  زا  داتفا  ردنا  راغ  هب  **** رود هار  زا  دمآ  راغ  کیدزن  وچ 

دیود نوریب  راغ  یکیرات  ز  **** دید رون  وترپ  نوچ  هدنتسرپ 

باوخ رس ز  ار  لابقا  هدروآرب  **** باتفآ نوچ  دید  یشو  هتشرف 

تخانش ار  وا  يرادناهج  رون  هب  **** تخات رادناهج  دزن  هدیدناهج 

يردنکساک تسنانچ  منامگ  **** يرکیپ یهب  یصخش  تفگ  ودب 

تفر و نورد  **** تسد داد  ودب  ینابرهم  زا  هش 
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تسشن وناز  هب  ششیپ 

تسیچ وت  دروخ  یشوپ و  هچ  ایند  ز  **** تسیک وت  يانشاک  وا  زا  دیسرپب 

راغ گنت  نیرد  نم  مردنکسا  هک  **** رایشوه دهاز  يا  یتسناد  هچ 

شاب دازآ  يراگمتس  دنب  ز  **** شاب داشلد  هک  دهاز  درک  اعد 

هتسارآ تلابقا  يورین  هب  **** هتساخ ترتخا  داب  لابقا  هب 

ار هام  یسک  ره  بش  هب  دسانش  **** ار هاش  متخانشب  هکناز  رگا 

تسه زین  يا  هنییآ  لد  رد  ارم  **** تسدب يراد  وت  اهنت  هنییآ  هن 

دومن دناوت  رخآ  تروص  یکی  **** دودز تضایر  ار  وک  لاس  دص  هب 

ياج گنت  نیا  رد  دهاز  تسنوچ  هک  **** يار دنوادخ  دسرپ  هچنآ  رگد 

تسخن مدوب  هچنآ  رتدنمونت ز  **** تسردنت مداش و  وت  يورین  هب 

تسین دازآ  نم  نوچ  ناگدنب  زا  سک  **** تسین دای  مسک  اب  نیکز  رهم و  ز 

ییرای افو  یب  زا  سک  دهاوخن  **** ییراد افو  مدیدن  ار  ناهج 

شیوخ راوازس  مدید  هشوگ  نیمه  **** شیوخ راک  �هشیدنا  متخسرب  وچ 

راگزومآ نم  يانشآ  تسا  سب  **** رامش یئانشآ  ره  مدیرب ز 

چیپ چیپ  ار  فان  دهد  يرپ  هک  **** چیسب مراین  يراوخ  رایسب  هب 

ایمیک نیدب  رز  ار  گنس  منک  **** ایگ مه  نم  توق  مشوپ و  ایگ 

ناگدنیآ وت ز  زج  یسک  مدیدن  **** ناگدنیآ رس  زک  اهلاس  دوب 

رایرهش دش  هجنر  يرتخا  کین  هب  **** راغ جنک  نیرد  بشماک  تسیچ  ببس 

یئودنه زا  مک  ار  هش  ساپ  یکی  **** یئوت نوچ  یهگناو  نم  راغ  رد 

زیزگان متشاد  ندمآ  نیا  زا  **** ریپ هدیدناهج  يا  تفگ  رادناهج 
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درک میلست  نآ  ود  ره  ام  هب  **** درک مین  ودب  ار  ینهآ  يادخ 

تشاذگ نم  رب  غیت  وت  نآ  دیلک  **** تشاگن ناسنیدب  یغیت  يدیلک و 

زور مین  رد  لدع  يرای  منک  **** زورف یتیگ  غیت  نهاز  نم  وچ 

يرواد نیا  رد  نابنجب  يدیلک  **** يروای رگا  زین  بش  همین  رد  وت 

نمجنا نیا  راک  دوش  هداشگ  **** نم غیت  وت و  دیلک  زک  رگم 

هورگ نیدنچ  دننانزهر  ورد  **** هوک غیت  نیا  تفس  رب  تسا  يراصح 

هار يرهوگ  دب  ز  **** دننز اهناوراک  بش  زور و  همه 
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دننز اهناج 

شمیارایب شناد  هب  داد و  هب  **** شمیاشگب هک  میوجتسج  نآ  رد 

ییرادیب تخب  دنک  هر  نیا  رد  **** ییرای ینک  تمه  هب  را  زین  وت 

هتخاس ناورهر  �هشوت  روش  **** هتخادرپ هار  دوش  نزه  ز 

ساپ دنراد  هعلق  نآ  رب  نادزد  هک  **** سانش دزیا  درم  دش  هاگآ  وچ 

داشگ رد  نامسآ  �هعلق  رب  هک  **** داشگرب سفن  زا  قینجنم  یکی 

قیرغ ایرد  وچ  يو  رد  هوک  دش  هک  **** قینجنم �ههوک  نآ  رد  دز  نانچ 

ياپ دمآرد ز  هیاپهوک  نآ  هک  **** ياج زاب  وش  زیخرب و  تفگ  هش  هب 

شیپ دندیود  سلجم  نامیقم  **** شیوخ مزب  يوس  دمآ  هشنهاش  وچ 

دنتساوخ یم  دنتسشن و  شمار  هب  **** دنتسارایب سلجم  هراب  رگد 

راب دیما  هب  رد  رب  تسا  داتس  **** راسهوک نیا  نابژد  هک  دمآ  سک 

دومن تمدخ  هاش و  رب  دمآرد  **** دوز دنرآرد  ات  هش  دومرفب 

شیپ تخادنیب  زد  رد  دیلک  **** شیب هزادنا  زا  درک  اعد  هش  رب  وچ 

هاگ هعلق  نیدیب  دمآرد  یبارخ  **** هاش يورین  بشماک ز  درک  ربخ 

تسکش مهرد  رود  کلم  جرب  ز  **** تسب گنس  زد  نیز  نیزر  جرب  ود 

دیرد مهرد  هاگان  داتفا و  زد  **** دیسر یقینجنم  ادخ  مشخ  ز 

باتفآ یتخیر  اجک  هرذ  هب  **** بارخ يدرک  وت  قینجنم  شرگ 

تسرگید يزد  زا  قینجنم  نیا  هک  **** تسرگشل نیز  هن  مناد  شیبارخ 

تسارت ینارمکح  زد  یناد و  وت  **** تسارت ینامسآ  زد  مکح  وچ 

ناشن دشاب  هچ  ار  اعد  هب  نیزک  **** ناشک رکشل  يوس  هش  درک  هگن 
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راصح نیا  اب  دنشوک  ریشمش  هب  **** راک نادرم  هک  دشاب  زور  لهچ 

گنس هراخ  زا  یگنس  وج  دنتفسن  **** گنر ساملا  غیت  رس  نیدنچ  هب 

يا هشوگ  شرظنم  زا  تخیر  ورف  **** يا هشوت  یب  تشادرب  هک  یهآ  هب 

نیمز ادابم  نادرم  کین  یب  هک  **** نیرد دیامنیم  ور  هچ  ار  امش 

يرواد نانچ  زا  دندش  نامیشپ  **** يروآرذع هب  رکشل  ناگرزب 

هالک تخت و  وت  زا  دابم  یلاخ  هک  **** هاش مزب  رد  دنداد  هسوب  نیمز 

وت يوزارت  دقن  داب  اقب  **** وت يوزاب  کلم  رد  داب  يوق 

وت ار  اهفرح  نینچ 
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تخاس شیوخ  هیاس  ارت  نادزی  هک  **** تخانش یناد 

میدش هر  زا  هچرا  میدمآ  هارب  **** میدش هگآ  هدرپ  نیا  زا  زین  ام  وچ 

دنتخادرپب زد  نانزهر  نآ  زا  **** دنتخات زد  هب  ات  هش  داتسرف 

ناشداتسرف دوخ  �هداد  يوس  **** ناش داد  اهعاطقا  زد  ياجب 

ياج رایسب  درک  يرگترامع  **** ياس جوا  زد  هتسب  گنس  نآ  رد 

درک داد  �هناخ  ار  ملظ  زد  **** درک دابآ  رسکی  ار  شیبارخ 

راب ماگنه  دندومن  ملظت  **** راسهوک نآ  نانیشن  یحاون 

تشک میراین  یمخت  زرم  نیرد  **** تشرس یشحو  قاچفق  میبزا  هک 

دنروآ بآ  تشک و  نیرد  شنیرب  **** دنروآ باتش  وس  نیزک  هگ  ره  وچ 

دسر اهناج  هب  تفآ  یگنت  نان  ز  **** دسر اهنایز  ار  ام  يور  نیزا 

یشیاسآ روشک  نیدب  دناسر  **** یشیاشخب چیه  کلم  درآ  رگ 

تسب گنس  دوش  ات  دنک  ترامع  **** تسه هک  یئاهنخر  هگساپ  نیرد 

ناینارزخ راک  دسر  تحار  هب  **** ناینابایب نآ  تفاز  رگم 

هورگ مه  ناینارزخ  دندنبب  **** هوک هاگرذگات  هش  دومرفب 

گنت هار  نآ  رد  يدس  دنرآرب  **** گنس هراخ  زا  ریزرا و  دالوپ و  ز 

راصح نتسب  دنناد  هوک  رب  هک  **** راک ماکحا  ناشارت  اراخ  ز 

ار هوک  نآ  نتسب  رب  داد  رذگ  **** ار هوبنا  هب  یقلخ  داتسرف 

دنتخارفا تیار  ندش  مزع  هب  **** دنتخادرپ هنخر  يداباز  وچ 

سونبآ اه  هشیب  ناردنا  گندخ  **** سوک مخز  هساک و  �همخز  زا  دش 

دیرب لزنم  داد و  ار  هار  نانع  **** دیشک ارحص  يوس  هگراب  کلم 
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دناسر تداعس  دماک  جرب  رهب  **** دنار زیدبش  خرچ  هرایس  وچ 

يرفولین قاط  رب  تخیر  نمس  **** يربنع هقلح  زا  بش  فلز  وچ 

یگدوسآ هب  یتخل  دندیسر  **** یگدوس هر  جنر  زا  رگشل  هش و 

هاش دناشنب  هناسفا  بش  رهب  ز  **** هار نابیقر  زا  ار  دنچ  ینت 

تشذگرس زا  دش  هگآ  دیسرپب و  **** تشد هوک و  نآ  ياهربخ  ناشیا  زا 

زار دنداشگرب  کلم  شوگ  هب  **** زارف بیشن و  ره  زا  هاگنآ  سپ 

بونج داب  دنت  وزا  تسا  رود  هک  **** بوخ تسیراصح  اجنیاک  دندومن 

تشهب نوچ  یمرخ  یئابیز و  هب  **** تشرس ونیم  يانیم  گنس  یکی 

ورسخیک تخت  ورد  **** وا مان  دش  زارفارس  ریرس 
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وا ماج  و 

تخت ماج و  هگجات  ناردنا  داهن  **** تخر تخادرپ  کلم  زا  ورسخیک  وچ 

دیزخ ناوتن  راغ  نآ  رد  شتآ  زک  **** دیزگ يراغ  هناخ ز  روگ  نامه 

هاش هلمج  رب  تسه  يا  هداز  کلم  **** هاگشیپ نآ  رد  وا  �همخت  زا  مه 

ار هاگ  نآو  ماج  نآ  درادهگن  **** ار هاش  نآ  ياج  دنک  شتسرپ 

درک شوگ  ناتساد  نیاک  تخورفارب  **** درون یتیگ  هاش  نابزرم  ناهج 

يزجاع زا  هچ  يدنمروز  زا  هچ  **** يزد نییآ  خرف  يدتسب  اجک 

ناهج رادجات  يدش  زد  نآ  رب  **** ناهن رگ  يدب  اراکشآ  رگا 

يدمآ دورد  يو  زا  رب  نابزد  هب  **** يدمآ دورف  زد  زا  زد  يدیدب 

دوب كالاچ  تسچ و  دش  هک  اج  رهب  **** دوب كانسوه  ندید  هدید  انب 

دیدپ دمآ  تبغر  شندید  زد  هب  **** دینش زد  نآ  ياهتفص  بش  نآ  وچ 

يون ار  تکلمم  سلجم  دهد  **** يورسخیک ماج  نهک  زک  رگم 

ریرس زد  هب  ردنکسا  نتفر  شخب 37 - 

نک هزادنا  هب  يروبص  هر  نیا  رد  **** نک هزات  ملد  یم  زا  یقاس  ایب 

ینشور ارم  غارچ  هد  یم  هب  **** ینغور یب  تفای  ملد  غارچ 

گنز ياصقا  زا  روفاک  وچ  دمآرب  **** گنر غاز  بش  زا  دیپس  زور  وچ 

كاخ نوراق ز  جنگرس  هدروآرب  **** كاپ سودرف  وچ  يزور  هدنزورف 

دروجال نوچ  هتسش  دوخ  يور  کف  **** درگ یتیگ ز  دود و  زا  یفاص  اوه 

نازو وس  ره  يراهب ز  میسن  **** نازخ داب  هتسب  رمک  تلزع  هب 

غارچ نیرز  هب  نشور  مشچ  ناهج  **** غاب تشد  همه  نشلگ  هوک  همه 
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تشرس ونیم  هزبس  لگ و  ار  نیمز  **** تشهب غاب  رادرک  هب  هنامز 

تخت دمآرب ز  هدنور  تخت  هب  **** تخب کین  هش  یئار  زوریف  هب 

رهچ تخورفارب  تیار  تخارفارب  **** رهپس تفس  هب  دز  رب  جات  رس 

روش دنکفارس  رد  ار  هوک  نارگ  **** روتس مارخ  زا  درک  هتسخ  نیمز 

ریگ تخت  ار  تخت  نآ  دنیب  ات  هک  **** ریرس تخت  هباجنآ  زا  دنار  هپس 

راذگ دهاوخ  درک  هگتخت  نآرب  **** رادجات ناک  تفای  ربخ  يریرس 

دوب هاشناهج  خرف  زوریف و  هک  **** دوب هاگآ  هدنامورف  گنهرف  ز 

ناتسار همه  **** تشکن ار  سکچیه  نایک  مخت  ز 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1395 

http://www.ghaemiyeh.com


تشپ درک  يوق  ار 

جارخ دتسنو  داد  اهجرخ  یسب  **** جات هب  كرات  دیناسر  ار  نارس 

دیشک ابید  شرف  اهگنسرف  هب  **** دیود ربارب  لزنم  ود  يداش  ز 

سک تسنادن  شدح  هک  يدح  هب  **** سرتسد نادب  شدوب  هک  یلزن  ز 

دوب هزادنا  زا  شیب  اه  هیامنارگ  **** دوب هزات  لگ  وچ  ناک  هنیوم  ره  ز 

غیرد یب  زدنق  مقاق و  نامه  **** غیت خرس  هبور  هیس  رومس 

رازه دص  هتخیر  ورب  هشفنب  **** راهب گرب  وچ  یئاه  هفین  قشو 

هتخاس ار  مزر  همه  کیاکی  **** هتخارفارب ندرگ  نامالغ 

زیت راتفر  هب  هزات  رادید  هب  **** زیخ دوز  ور  بکوم  ناقاشو 

هتساخ یسب  وا  اب  درک و  ناور  **** هتسارآ بوخ و  نینچ  یلزن  وچ 

دربب ارنآ  هک  سکنآ  دش  زجاع  هک  **** درپس هگرد  ناراگ  داتسا  هب 

ناهگآراک وچ  تماق  درک  ات  ود  **** ناهج هاش  هاگرد  هب  دمآرد 

درک شیمارگ  ندناشن  طرش  هب  **** درک شیمان  تساخرب  هاشناهج 

ماج تخت و  هصق  زا  شدیسرپب  **** مامت يدورد  تلود  شداد ز  وچ 

نایب خرف  رف  یب  تسنوگچ  **** نایک تخت  نیب و  ناهج  ماج  هک 

زارف ندرگ  ناهاش  متخ  يا  هک  **** زاب داد  شخساپ  کلم  يریرس 

يربنامرف وت  کلم  نودیرف ز  **** يرکاچ وت  لیخ  زا  ثرمویک 

داب ریگناهج  رهپس  تدنمک  **** داب ریت  ارت  نامک  هراتس 

دیلک نآ  تست  تسد  �هنییآ  رد  **** دید ماج  زا  ورسخیک  هک  يدیلک 

ماج ورسخ ز  ینیب و  هنییآ  وت ز  **** مان سومان و  هک  یقرف  تسین  نیا  زج 
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تخت میهید و  دیواج  داب  ارت  **** تخت رادیب  ناهاش  دنتفر  وچ 

رود جات  هیاس  ترس  زا  دابم  **** رون داب  ار  قافآ  وت  تخت  هب 

ار قاط  نهک  نیا  شقن  درک  ون  هک  **** ار قافآ  هاش  دب ؟ دوصقم  هچ 

دناسر نودرگ  هب  ار  ام  موب  رب و  **** دنار زرم  نیا  يوس  یگراب  یپ 

راگدای ار  تخت  ناورسخیک  ز  **** رادمان ياک  تفگ  شورسخ  ناهج 

یم دیشمج  ماج  زا  مدروخ  نامه  **** یک سواک  تخت  نم  تخت  دش  وچ 

هتساخرب ياج  زا  مراد  یلد  **** هتسارآ تخت  نیا  ماج و  نیدب 

هک منیب  زین  رگد 
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هاگمارآ تخاس  نوچ  راغ  نآ  رد  **** هاش تفخ  نوچ 

مور اجنآ  نم  ات  نیشن  اجنیا  وت  **** مورسخیک زار  هدنهوژپ 

وا ماج  بل  رب  يا  هسوب  منز  **** وا ماردب  تخت  نآ  رب  میرگب 

هاش گرم  زا  نم  اب  دنک  يراز  هچ  **** هانپ ورسخ  تخت  نآ  هک  منیبب 

موش رب  روناج  نیزک  يدورد  **** مونشب روناج  ان  ماجنآ  زو 

درگ هنییآ  زا  گنز  نادب  میاد  ز  **** دروخ گنز  نم  ناج  هنییآ  دش 

منک ناسآ  يراک  همه  رب  دوخ  هب  **** منک ناساره  ار  لد  هدید  نادب 

ریذپ نامرف  تشگ  ناتساد  نادب  **** ریرس بحاص  راتفگ  يریرس ز 

شیب هزادنا  زا  گرب  دروآ  شیپ  هک  **** شیوخ رادزد  هب  ناهنپ  داتسرف 

دنک یتسرپ  نامهم  رهم  دص  هب  **** دنک یتسد  برچ  ددنب و  رمک 

تخب زوریپ  هاش  اب  دنزاسب  **** تخت نابیقر  ات  دنک  تراشا 

دنهد شراوگشوخ  یم  دهاوخ  وچ  **** دنهد شراب  تخت  هنیجنگ  هب 

شون راثن  رس  رب  دنناشف  **** شورسخیک تخت  رب  دنناشف 

يو کیدزن  دنرآ  يزوریف  هب  **** یم دنزیر  هزوریف  ماج  نآ  رد 

وا نامرف  ندرگ ز  دنباتن  **** وا نادند  هب  دیآ  شوخ  نآ  چرهب 

زاسب نتفر  گنهاک  تفگ  هش  هب  **** زار تخادرپب  ناراوتسا  اب  وچ 

هار مزع  منک  دیآ  هر  زا  هاش  وچ  **** هاش نامرف  هب  منیشن  اجنیا  نم 

ار هنازرف  درب  یگناخمه  هب  **** ار هناخ  نآ  دش  اریذپ  هشنهش 

صالخ زا  نورب  دیآ  هک  يرز  وچ  **** صاخ نامالغ  زا  جنپ  راچ  ینت 

تشذگرب نامسآ  ندش ز  الاب  هب  **** تشبن رد  نیمز  هناخ  تخت  يوس 
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چیپ خرچ و  دص  هب  ناچیپ  خرچ  نادب  **** چیه دوسان  هک  ناسنآ  رب  دمآرب 

دربن رد  وا  مان  یسک  هدربن  **** درون مه  نامسآ  اب  دید  يزد 

دنتخیر رکش  بل  زا  تبرش  نآ  رد  **** دنتخیمآ تبرش  زد  ناسورع 

شروخرد دب  هک  اهیندروخ  نامه  **** شرز ناوخ  ناهاش  دنداهن 

هاش درگ  رب  دندیشک  فص  همه  **** هام وچ  یئارس  ناگرهچیرپ 

بیرف لد  دوب  تلود  يامیس  هک  **** بیز رف و  نآ  رد  ناریح  هدنام  ورف 

يورسخیک تخت  يوس  **** دشچ تبرش  دروخ و  شروخ  ناز  هش  وچ 
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دیشک رس 

هاگتخت نآ  نیئاپ  هب  دمآرد  **** هالک هدیشکرب  هدنکفارس و 

شوه هب  دمآ  هتفخ  ورسخیک  هک  **** شورخ دمآ  یتفگ  رد  راوید و  ز 

رادجات نآ  دنیشنب  تخت  رب  هک  **** رازگ نامرف  نامرف  دوب  نانچ 

تخرد نیرز  خاش  رب  غرمیس  وچ  **** تخت هب  دمآرب  نارادجات  رس 

نورب رهوگ  تخیر  نخس  ناک  ز  **** نوتس نیرز  تخت  نآ  نابهگن 

هار تخب  يزوریپ  هب  دیامن  **** هاش تخت  رب  هاش  يزوریپ  هک 

جنگ رایسب  لفق  رب  تسیدیلک  **** جنس توقای  ماج  يرهوگ  نامه 

تسدب يرآ  هک  اتخت  ماج و  اسب  **** تسرپ تلود  ماج  نیا  تخت و  نیدب 

راید نیدنچ  هاش  وت  وچ  هدیدن  **** رایرهش ياک  تفگ  رگد  یبیقر 

یتخارفارب نودرگ  تخت  زا  رس  **** یتخات يورسخیک  تخت  رب  وچ 

دابقیک ورسخیک و  دنچ  ات  هک  **** داشگرب نابز  یئوگ  زغن  رگد 

يورسخیک يدابقیک و  دنک  **** يوق دش  هش  يوزاب  تخت  نیز  وچ 

تخت دروآرب  یتخب  زوریپ  هب  **** تخت شیپ  نآ  رد  ورسخ  لاف  همه 

داد زاب  ناج  هدرم  ورسخیک  هب  **** داد زاس  دوخ  هب  نوچ  ار  تخت  نآ  هش 

ریز هب  دمآ  تخت و  رب  دیسوبب  **** رید هن  مدکی  تسشنب  تخت  نآ  رب 

دنام هریخ  نآ  رد  هناخ  روجنگ  هک  **** دناشف یجنگ  تخت  نآ  رب  رهوگ  ز 

دنهن ربارب  خرف  ماج  نامه  **** دنهن رز  یسرک  ات  دومرفب 

تسد دندیشک  نیب  ناهج  ماج  هب  **** تسشن ورسخ  دندناهن و  یسرک  وچ 

ار ماج  نآ  تخورفارب  هداب  ز  **** ار ماغیپ  دید  نانچ  یقاس  وچ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1400 

http://www.ghaemiyeh.com


شونب یم  نیا  ورسخیک  دای  رب  هک  **** شوه يار و  اب  دروآ  ورسخ  رب 

داب راوازس  تتسد  ماج  نیدب  **** داب رای  تخرف  رتخاک  روخب 

تساوخن رگید  ماج و  یکی  نآ  دروخب  **** تساخ ياپ  رب  دید  ار  ماج  هش  وچ 

شیپ داهنب  تسشنب و  دناشفارب و  **** شیوخ يوزاب  يدقع ز  ماج  نآ  رب 

تسیرگ یتخل  هداب  یب  یم  ماج  نآ  رب  **** تسیرگنب روجات  یب  تخت  نآ  رد 

یهت تخت  ماج و  نآ  رب  دز  لثم  **** یهش یب  زا  هگ  یبارش  یب  زا  هگ 

هک

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1401 

http://www.ghaemiyeh.com


دابم نیب  ناهج  ماج  تسین  یم  وچ  **** دابم نیرز  تخت  روجات  یب 

ار مار  دب  تخت  هش  هب  يدنلب  **** ار ماج  دوب  یئانشور  یم  هب 

ماج تفا  نیمز  رب  وگ  تخیر  یم  وچ  **** مامت نکشب  تخت  وگ  تفر  هش  وچ 

زان هب  دبسخن  ونیم  تخت  رب  هک  **** زاین دشاب  تخت  نیدب  ار  یهش 

ار تخت  نیچ  درامش  نادنز  هب  **** ار تخر  دشک  ونیم  هب  وک  یسک 

دننک مشیرب  زا  ماد  جاع و  سفق  **** دننک مگ  نمچ  زک  ار  غرم  اسب 

جاع هن  دشاب  دای  شمشیربا  هن ز  **** جات قوط و  دنک  ناتسب  خاش  زا  وچ 

گرم نوخیبش  زا  میلد  غراف  هک  **** گرت جات و  نتسج  رد  مینآ  زا 

دیدن ار  نازخ  داب  ریشمش  هک  **** دیشکرب نآ  زا  خاش  نمچ  راهب 

تشذگ رد  هگ  روگ  نیزا  ریش  رگم  **** تشد ناروگ  دندرک  درگ  لفک 

دنا هتفخ  رگم  لیاه  ناربزه  **** دنا هتفشآرب  يزاب  هب  نانزوگ 

تسکش نازوی  نادند  گنچ و  رگم  **** تسب کشم  ناوهآ  �هفان  نامه 

زوس تخر  شتآ  دننز  ام  رد  هک  **** زور میراذگیم  یلفاغ  نیدب 

ریگ ياج  يرگید  دوش  يو  رب  هک  **** ریخ هریخ  نینچ  یتخت  میزاس  هچ 

مرش داب  نینچ  ییاج  ار ز  ام  هک  **** مرگ ماج  يرگید  یپ  زا  مینک 

ياج تستخت  هن  ار  ام  تس  هتخت  هک  **** ياپ هب  ندرک  تخت  نینچ  نیا  دوس  هچ 

تسام ياپ  رب  هدنک  یکی  نهآ  زک  **** تسام ياج  وا  هکنیا  تسرز  تخت  هن 

تسکش دیاب  تخت  رتشیپ  نت  ز  **** تسشن ناوتن  دیواج  تخت  رب  وچ 

دناشف دیابن  شنیگبآ  ياجب  **** دنامن یبآ  ورسخیک  ماج  رد  وچ 

ورسخیک راغ  هب  ردنکسا  نتفر  شخب 38 - 
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يون ار  ناگدید  دهد  شرون  هک  **** يورسخیک ماج  نآ  یقاس  ایب 

راگزور ورسخیک  شیپ  هنب  **** راوگشوخ هداب  زا  نک  بلابل 

ارکیپ يرتشم  هگیاپ  کلف  **** ارواد ناهج  ارایرهش  اهش 

وا تخت  رس  رب  دش  هک  ردنکس  **** وا تخر  ورسخیک و  مزب  اجک 

ناورسخ نآ  راد  هبکوک  یئوت  **** ناور دش  دوخ  جرب  زا  بکوک  نآ  وچ 

رد رگا  ناج  نادب  **** یهدنامرف تسه و  تیرادناهج 
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یهن لد  ناهج 

تست مارآ  هب  خرف  هچ  رگ  نیمز  **** تست مان  �هکس  رد  هچرگ  ناهج 

رهپس دزاسن  نانابرهم  اب  هک  **** رهم هب  نابیرف  لد  نیرب  لد  هنم 

شیپ دروآ  هچ  ینابرهمان  ز  **** شیوخ نانابرهم  اب  هک  نیب  ناهج 

دومن يزاب  هچ  ناریگ  تخت  نادب  **** دومن يزاس  گنرین  هک  یتخت  هب 

درک دادیب  هچ  ناراد  ماب  نآ  رب  **** درک داش  ار  تسم  کی  هک  یماج  هب 

یئوت ردنکس  ناتس  تیالو  **** یئوت روشک  تفه  ورسخیک  وچ 

هار ود  ره  زا  ینیب  هب  هک  هب  نانچ  **** هاش ود  ره  نآ  ماج  هنییآ و  رد 

يروآ ياجب  ادرف  درواهر  **** يروآ يار  زورماک  لغش  ره  هب 

راگدای يدش  ار  ردپ  ریرس  **** رادجات نآ  زک  یشخب  جات  یئوت 

دندش نارادجات  را  یجات  اب  وت  **** دندش ناراوخ  داش  را  نک  يداش  وت 

ورس هن  دهاوخ  دنام  نمچ  رد  لگ  هن  **** ورذت رپ  وچ  نیگنر  غاب  نیرد 

ناتسلگ نیارد  يداب  زبسرس  وت  **** ناتسخا هاش  ورس  یهس  دش  رگا 

دنلب خرچ  هب  منیمز  زا  دناسر  **** دنم هرهب  متمعن  زا  تشاد  وا  رگ 

یتشاذگن هتسب  ار  غاب  رد  **** یتشاد مرترب  رتهب و  ناز  وت 

یمرخ رد  وت  رب  دادنبم  **** یمز دنب  شقن  دوب  ات  کلف 

نامب یقاب  هک  یقاب  هدنام  یئوت  **** نامز بحاص  نامیرک  زا  ارم 

متخات اجک  بهشا  مدوب  اجک  **** متخادرپ هچ  رد  متفگیم و  هچ 

دید مارآ  دروخ  رد  هن  يریرس  **** دید ماج  نآ  تخت و  نآ  ردنکسا  وچ 

دوب یناگدنز  نک  نادنز  هب  **** دوب ینامسآ  زج  هک  يریرس 
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دناشن نیب  ناهج  ماج  کیدزن  هب  **** دناوخ شیپ  ار  هنازرف  سانیلب 

مامت دیوج  زاب  وا  زار  ات  هک  **** ماج نییآ  رد  يو  زا  تساوخ  رظن 

فرح هب  افرح  دناوخ  وا  ياهمقر  **** فرژ ماج  رد  درک  رظن  اناد  وچ 

دوب دنچ  یطخ  هدیشک  لسلسم  **** دوب دنویپ  هک  اجنآ  زا  ماج  نادب 

دنتخانشب دوب  ناهن  یباسح  **** دنتخاس یسب  طخ  نآ  ياشامت 

دای دنتفرگ  ار  طخ  ياهددع  **** داتسوا �هنازرف  هب  هاش و  هب 

زرم و نازا  هاش  نوچ  ماجنارس 
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مور میلقا  يوس  دش  هدنیارگ  **** موب

تخاس هناهاش  ماج  نآ  نییآرب  **** تخاس هنازرف  هک  يرود  بالرطس 

تفای مارآ  یتخل  هگتخت  نآ  رد  **** تفای ماج  نادب  هر  ناهج  هاش  وچ 

هاگمارآ سک  دزاس  هک  مهاوخن  **** هاش تخت  رب  هک  اتفگ  هنازرف  هب 

تسشن دزاس  تخت  نآ  رب  وک  ره  هک  **** تسب هنازرف  تخت  نآ  رب  یمسلط 

گنر توقای  تخت  شدزادنارب  **** گنرد ینامز  دریگ  شیب  رگا 

ياجب هدنام  تخت  ناردنا  زونه  **** ياپرید شبنج  نآ  هک  مدینش 

درک هزاورد  گنهآ  ورسخیک  وچ  **** درک هزات  يورسخیک  مسر  هش  وچ 

ماگ دروآ  ورسخیک  راغ  يوس  **** ماج تخت و  ندید  زا  دمآ  نورب 

درب راغ  نآ  يوس  ار  هاش  ات  هک  **** درب رایسب  جنر  زد  نابهگن 

گنس هب  نایاپ  داب  یپ  دمآرد  **** گنت راغ  نآ  کیدزن  هب  دش  هش  وچ 

هتشابنارب اراخ  هب  راخ و  هب  **** هتشادرب دوب  شور  هر  نازک 

تفخ راغ  نیا  رد  کنیا  ورسخیک  هک  **** تفگ هاش  اب  راغ  �هدنیامن 

هتخود رمک  رد  رمک  شچیپ  ز  **** هتخوس هقعاص  زا  دراد  یهر 

نینچ يراک  یتخل ز  شیدنارب  **** نینچ يراغ  جنگ  ربم  تراغ  هب 

ریگ هتفخ  ورف  اجنآ  ورسخیک  وچ  **** ریگ هتفر  شهر  نادند  هب  گنچ و  هب 

زارد ار  ناگدنیوج  راک  دنک  **** زار ياهیگدرپ  نتسج  ببس 

نتفای ناوت  ار  اهدژا  راغ  هب  **** نتفات نانع  دیاب  راغ  نیزا 

تفاتش ورسخ  راغ  يوس  هدایپ  **** تفات يور  وا  راتفگ  ردنکس ز 

سکچیه رگد  وا  اب  ود  یمالغ  **** سپ هنازرف  شیپ و  زا  ربهر  ناود 
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تخر دروآ  ردنا  راغ  زیلهد  هب  **** تخس ياهرذگهر  نآ  زا  جیردت  هب 

تسرپ نادزی  درم  دش  هدنساره  **** تسد هب  دمآ  شراغ  �هنیجنگ  وچ 

گنت کیرات و  هنخر  نآ  يوس  یهر  **** گنس فان  رد  دید  نهک  یفاکش 

راغ رای  زا  دبای  رگم  یناشن  **** رایرهش دش  راغ  نآ  رد  یتخس  هب 

دیسر اجنآ  هک  ره  هتخوس  دش  هک  **** دیدپ دمآ  شتآ  نآ  دش  یتخل  وچ 

تساجک زا  راخب  نیا  گنت  راغ  نیا  رد  **** تساجک زا  رارش  نیا  تفگ  هنازرف  هب 

درک هگن 
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گنس هراخ  زا  دبات  یم  هچ  شتآ  هک  **** گنت راغ  رد  هنازرف 

فرگش يرون  هاچ  ناز  تفات  یم  هک  **** فرژ دید  ورد  یهاچ  هدنزورف 

دوبن هر  نآ  يوس  ار  هدنیوج  هک  **** دوبن هگآ  سک  یئانشور  نآ  زا 

تسرد دش  یمن  نشور  هار  وا  رب  **** تسج زاب  یسب  هر  ینشور  نادب 

ریز هدنشخر  هاچ  نآ  رد  دش  ورف  **** ریلد درم  تسب  نایم  رد  نسر 

كاغم ناز  ینشور  دمد  یم  نوچ  هک  **** كانبات شتآ  نازا  تسج  ناشن 

دوب درگوگ  ناک  وا  ردنا  دید  وچ  **** دوب درگ  یشتآ  ین  هدنکارپ 

هاش ناج  رب  تفگ  اعد  دمآرب  **** هاچ شدنشکرب ز  ات  داد  ربخ 

بآ هن  دیآرب  شتاک  هاچ  نیزا  **** باتش ندومن  يدوز  هب  دیاب  هک 

تفهن ار  ایمیک  نآ  زا  درگوگ  هب  **** تستخورفا درگوگ  ناک  ورد 

دناشف شتآ  رب  يرطع  تفر و  نورب  **** تفخ راغ  نیرد  وکنآ  تشاد  ربخ 

دناشف شتآ  رب  يرطع  تفر و  نورب  **** دناوخ راغ  نآ  رب  هشنهش  يدورد 

تسرد يو  رب  راجنه  چیه  دشن  **** تسج هار  دمآ و  راغ  نوریب  وچ 

فرب تخیر  ورف  جوا و  هب  دمآرب  **** فرژ يایرد  يربا ز  هک  مدینش 

هتشابنا دش  هویرگ  ات  هرد  **** هتشاد ناهج  رد  رس  فرب  نآ  زا 

دناشف یم  اه  هرطق  هژم  زا  فرب  وچ  **** دنام هتشگرس  فرب  نآ  رد  ردنکس 

دنتفاتشب راغ  �هنخر  يوس  **** دنتفای ربخ  زد  نآ  نامیقم 

دنتفور ار  فرب  اهگنرین  هب  **** دنتفوک ار  هار  دگل  بوچ و  هب 

راسهوک رب  تفر  دمآ و  نورب  **** راغ جنک  نآ  زا  هاش  يرگ  هراچ  هب 

يامه زا  دوبر  یناوختسا  دیپس  **** يامن هولج  سواط  زبس  نیا  وچ 
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ریرس هاگجات  زا  دمآ  دورف  **** ریرس هاگ  جات و  نک  نویامه 

تشگ زاسمد  زاب  شرتخا  دنلب  **** تشگزاب دوخ  هاگتبون  يوس 

نتفای هر  جنر  زد و  ساره  **** نتفات نتفت و  نآ  زا  هدوسآرب 

تفای باوخ  شیاسآ و  رگشلام  هب  **** تفای بات  شلام و  همهناک  ینت 

دیمد قداص  حبص  ات  هدوسآ  دش  **** دیدپ دمآ  شیاساک  تفخ  ورف 

كاخ رب  هداب  �هشیش  قفش  **** دز كالفا  رب  رس  مود  حبص  وچ 
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دز

درز ناحیر  هب  ار  نیمز  لافس  **** دروجال �هکرب  نیا  تسارایب 

نتساوخ رد  لقن  سلجم و  یم و  **** نتسارآ یمزب  بش  دومرفب 

دناشن یهاگیاج  نیرتوکین  هب  **** دناوخ مزب  يوس  ار  کلم  يریرس 

تسم زورنآ  یم  زا  دندش  ات  نینچ  **** تسد هب  وا  اب  تفرگب  لعل  یم 

نابزیم رب  داشگب  جنگ  رد  **** نابزرم فک  دمآرد  ششخب  هب 

جاع تخت  مه  داد و  رز  جات  شمه  **** جات قوط و  نداد  زا  شدرک  ینغ 

دنمجرا یشک  رهوگ  هب  نیورپ  وچ  **** دنرپ یئابق  رهوگ  هب  للکم 

ياج دوب  ار  جنران  همین  کی  هک  **** يامن یجنرت  یماج  هزوریپ  ز 

رتران کی  وچ  هناد  ران  زا  هب  **** رز هب  نوهدم  لعل  یفصن  یکی 

درز خرس و  رز  توقای و  یطاسب ز  **** درن هتخت  یکی  درمز  لعل و  ز 

خاش زبسرس  رب  رت  نیرسن  وچ  **** خارف یناوخ  هدنبات  رولب  ز 

راگن رهوگ  ياره  ریز  همه  **** راسف عصرم  بسا  هد  رواکت 

نارگ راب  ریز  رد  هدرک  قرع  **** نار هدیلام  تشپ و  يوق  رتشا  دص 

دوب راورخ  هب  رز  نم  هب  رهاوج  **** دوب راب  رد  هک  یئاه  هتسب  رس  ز 

یسب شکرز  ياهیلد  اب  ابق  **** یسک ره  یپ  زا  صاخ  ياهابق 

هتسارآ دش  يریرس  ریرس  **** هتساوخ تعلخ  هفحت و  سب  ز 

داش تفر  نتشیوخ  هگتبون  هب  **** داد هسوب  هش  تسد  هگتسد  نادب 

دناسر نودرگ  هب  دوخ  تیار  رس  **** دنارب رگشل  سوک و  دزب  هشنهش 

تشون رد  نیمز  ایرد  فرژ  يوس  **** تشد هب  دمآرد  هیاپهوک  نآ  زا 
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درک ریبدت  چوک  يا  هتفه  سپ  **** درک ریججن  هتفه  کی  تشد  نآ  رد 

ناسارخ ير و  هب  ردنکسا  نتفر  شخب 39 - 

راگدای مج  نودیرف و  زا  دنام  هک  **** رایب نیرز  ماج  نآ  یقاس  ایب 

ار باوخ  نیا  ندرک  ناوت  یتسم  هب  **** ار بان  قشاع  هد  بان  یم 

نتخیمآرب یگنر  تسد  رهب  **** نتخیگنا يزاب  نیا  زا  دنچ  الد 

ترس دچیپن  ات  شرس  ناچیپب  **** ترد رب  دش  هتسر  اوه  تخرد 

نکم یتسرپ  تب  يروخ  یم  رگا  **** نکم یتسم  هدروخان  بان  یم 

كاله يدرگن  ات  نارفعز  روخم  **** كان هدنخ  يا  هتشگ  نارفعز  یب  وچ 

ناساره **** یگراوخشوخ بوخ  نکم  ناهاش  وچ 
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یگراچیب زور  زا  وش 

شوک تخس  دوب  وک  درب  ناج  یسک  **** شوج تخس  هناخ  نیشتآ  نیزا 

درمن سک  شتآ  طفن  درگوگ و  هب  **** درب تخر  ناوت  یتخس  هب  یتخس  ز 

دروجال ار  شقن  دشکرد  نانچ  **** دروخلاس �هتخت  �هدنرازگ 

يور کباچ  هب  دمآ  رگشل  يوس  **** يورسخیک تخت  زا  ورسخ  نوچ  هک 

تخر تسب  یم  چوک  �هشیدنا  هب  **** تخت يالاب  زور  یکی  هتسشن 

داد هسوب  نیمز  ناکیپ  نییآ  هب  **** داب وچ  دمآرد  یکیپ  هدنباتش 

تفهن راکشآ و  زا  شداد  ربخ  **** تفگ هدیشوپ  زار  ناهج  هاش  هب 

هاش دزن  مدمآرخطس  تخت  ز  **** هاگراب یسوب  ناتسآ  رب  هک 

رایع دیامن  یم  نینچ  ار  نخس  **** رایرهش بیان  کلم  هداژن 

تشامگ ار  نتشیوخ  نک  تباین  **** تشاد هک  يدقع  لحرب و  هاش  ات  هک 

سک هب  سک  زا  دمان  یشرازآ  هک  **** سپ شیپ و  ار  کلم  متشاد  نانچ 

متشاد هگن  ار  اه  هتفریذپ  **** متشاد هاش  دهع  رد  هک  یطرش  هب 

تسکش یئوم  کلم  نیرد  دماین  **** تسپ الاب و  چیه  زا  هللادمحب 

رهم نیک و  رس  زا  ناهج  ددرگب  **** رهپس دمآ  هدندرگ  وچ  نکیلو 

تسنمشد هگ  تسود  یهگ  هراتس  **** تسنتسبآ دب  کین و  هب  هنامز 

یک سواک  مخت  زا  يوعد  دنک  **** يراز دمآرب  یتخرد  هتشکن 

كاله رب  اهدژا  نوچ  هدنباتش  **** كانبوشآ یتیرفع  هدنیازگ 

دننک یتسد  بوچ  همه  شریت  ز  **** دننک یتسرپ  وهآ  هک  نانابش 

سایق یلیب  هب  ار  شکلیب  دنک  **** سانش تلآ  درم  نز  لیب  نامه 
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ینویش رد  رهش  ره  هب  هدنکف  **** ینمیرها وچ  ندرگ  هدروآرب 

تستخیمآرب یگنر  سومان  هب  **** تستخیگنا يوعد  زا  یجات  ورس 

درگ دنرآرب  ایرد  بآ  زا  هک  **** درک درگ  ار  دنچ  يا  هدنکارپ 

دوش رواد  هب  اهنت  هک  انامه  **** تسدش روالد  دوخ  يزوریپ  ز 

دوش رواد  هب  دوخ  �هجاوخ  اب  هک  **** دوش رس  رد  هدنب  نآ  میس  ورس 

دنشک یم  نایم  رد  هش  راگیپ  هب  **** دنشک یم  نانع  شنایناسارخ 

خلت ماک  ام  يارفص  هب  شدننک  **** خلب كاخ  ات  روباشن  دح  ز 

يور دروآ  وت  هاگجات  يوس  **** يوم تسبرب  هنتف  یلیخ  رس  هب 

هدرخ رگا  **** نیک مرگ  دش  هک  ار  يا  هنتف  نینچ 
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نیبم يدرخب  ینیب 

گرگ بعک  دوب  ناکیپ  ياپ  رد  هک  **** گرزب دیآ  هنتف  یسب  نادرخ  ز 

زارد یهاش  لغش  رب  تسد  دنک  **** زابرید نینچ  دنام  هنتف  نیا  رگ 

غیت هب  نتفرگ  دهاوخ  تخترس  **** غیم هب  دراینرد  وا  هام  را  هش 

لاب رپ و  ار  کبک  دوش  هتسکش  **** لاود دیاشگ  نمیشن  زا  زاب  وچ 

روک درک  ناوت  ار  دب  مشچ  وزک  **** روز هب  نادنچ  تسین  يرگشل  ارم 

دنملاع هشنهاش  هاگرد  هب  **** دنمک تیالو  رد  هپس  نارس 

دابم شتسد  هک  ددرگ  تسد  يوق  **** داز وید  نآ  دیآ  زور  هچ  ره  یمه 

هار درادنرب ز  ار  درگ  نیا  سک  **** هاش نایاپ  داب  رصرص  زجب 

دومن یتسرد  ار  نخس  همان  هب  **** دومن یتسچ  کیپ  نخس  ردنا  وچ 

تفگ هدنراک  همان  رد  دوب  نامه  **** تفهن ياهزار  زا  دب  کین و  هب 

نتشیوخ اب  تفگ  يرواد  نآ  رد  **** نتلیپ ورسخ  لد  ریش  هش 

ریلد سک  رگد  اجنآ  نم  تخت  هب  **** ریز هب  اجنیا  ورسخیک  تخت  ارم 

تخر درب  یئودنه  یئودنه  زا  هک  **** تخت جات و  نیا  دنام  ناتساد  نادب 

باوصان دوب  نمشد  مرزآ  هک  **** باتش مرآ  هک  دش  نانچنآ  باوص 

نامز کی  دوخ  ياج  رب  دوسان  هک  **** نامسآ دوب  هاش  بکوم  رگم 

دوب رایسب  راب  ناوراک  نآ  رد  **** دوب رالاس  هاش  ناوراک  ناهج 

داتفوا یم  راک  رد  راک  نامه  **** داتفوا یم  راب  يا  هشوگ  ره  ز 

سر دایرف  تشگ  ار  هدنهانپ  **** سب دوب و  وا  روای  اهراک  نآ  رد 

شیوخ ياپ  رب  هدنک  ندز  دیاشن  **** شیپ هب  درآ  يدرگناهج  علاط  وچ 
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رانک ایرد  هب  لحاوس  لحاوس  **** رایرهش هگچوک  نآ  زا  تفر  نورب 

نوتسیب ات  هدروآرب  ینوتس  **** نورب تیار  هدرب  هم  شهاپس ز 

هاگدیص مه  دوب و  شوخ  دیص  مه  هک  **** هار دنتشبن  یم  ینکفا  دیص  هب 

دوب هتشگ  مک  ریجخن  بات  کت و  **** دوب هتشگ  مخ  هشوخ  نارگ  راب  ز 

رابغ یتیگ  راسخر  هدناشن ز  **** رابدور بل  نازیخ  دور  سب  ز 

شورخ يدنت  هب  ردنت  هدروآرب  **** شوج هب  ناسین  ربا  هدمآ  قرب  ز 

رد ینتسر  گر 
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تخرد ياهگرب  هدمآ  صقر  هب  **** تخس هتشگ  نیمز 

فان هب  ات  لگ  رعش  ابص  هدیرد  **** فاب دنز  �هبابش  مابلگ  ز 

لعل رانلگ  ریز  رد  لعل  لگ  **** لعن هداجیب  شخر  رب  هدنمارخ 

دوس هدروآ  مشیربا  اولح و  ز  **** دوت گرب  مه  دوت و  مه  هوابون  ود 

درز مین  قرزا و  مین  يابید  وچ  **** دروجال نوچ  بآ  رز و  نوچ  نیمز 

دورس نانابتشد  اب  هدروآرب  **** دور گناب  زا  هب  كواکچ  ياون 

ورد دورد  ناقهد  هب  هدیسر  **** وج قاس  هدزرب  رمک  رب  هرگ 

گرگ نادند  هتشگ  رتزیت  ورب  **** گرزب ارحص  يوهآ  هدرک  مکش 

تسج هوک  هر  نابایب  زا  نزوگ  **** تسس واگ  �هرهز  نوچ  روگ  یپ 

هرب وهآ  رسکی  ناهج  رد  ناهج  **** هرس ناوهآ  نادازون  ز 

مارخ لزنم  هب  لزنم  درک  یمه  **** ماج دور و  اب  دیص و  اب  رادناهج 

ورگ رب  دش  هتفه  کی  لاخلخ  هب  **** ون هام  �هزور  کی  چیپ  لگ  وچ 

رز لاخلخ  زورما  شدنناوخ  هک  **** رس درک  رب  هقلح  نآ  راگرپ  ز 

ربژه دیآ  هشیب  رد  هک  ناسنادب  **** ربا رادرک  هب  دمآرد  نالیگ  هب 

تسرپ شتآ  رب  شدرک  درس  خی  وچ  **** تسدب اجنآ  دماک  یهگشتآ  ره 

ار تشدرز  نییآ  تخادنارب  **** ار تشپ  دبریه  رب  تسکشب  وچ 

یپ دنکفا  نمشد  ندنکفا  هب  **** ير هب  دمآ  رد  دش  نورب  نالیگ  ز 

دود هرابکی  هدود  نازا  دروآرب  **** دومن تسایس  ناتسرپ  شتآ  رب 

گنل هابور  وچ  دش  رد  خاروس  هب  **** گنلپ دماک  تشاد  ربخ  نمشد  وچ 

تخیرب میاق  هب  ير  میاق  نازو  **** تخیرگ ناسارخ  رد  یگراوآ  هب 
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وا میهید  رف  زا  دش  نازیرگ  **** وا میخژد  هک  ورسخ  تسناد  وچ 

تفرگ يو  رب  هار  دز و  نوخیبش  **** تفرگ یپ  ار  هدنزیرگ  زارگ 

شتفاترب کلم  زا  رس  یمخز  هب  **** شتفایرد هک  دش  ور  زیت  نانچ 

درک هدنکارپ  ار  ناگدنکارپ  **** درک هدنکآ  لگ  رد  ار  هاوخدب  وچ 

دوب هتشپ  یکی  ارحص  کیدزن  هب  **** دوب هتشک  ار  هاوخدب  هک  اجنامه 

تسچ دنکفا  يداینب  هتشپ  نآ  رب  **** تسردنت تلود  �هنارکش  هب 

دب وچ  شجنگ  ياره  هب 
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درک مان  يره  شنابز  ولهپ  هب  **** درک مار 

دیشک رگشل  روباشن  رهش  هب  **** دیشکرب انب  نآ  �هنیجنگ  وچ 

تفای رهب  یکی  ار  دوخ  هاوخاوه  **** تفای رهش  نآ  رد  ار  ناهج  رهب  ود 

دندز اراکشآ  شیتسود  مد  **** دندز اراد  لبط  وا  زا  رهب  رگد 

دنتشاگنا تیار  نآ  ریز  کلم  **** دنتشاد یتیار  کلم  اراد  ز 

هاگسومان هب  يدنتخیگنارب  **** هاش سومان  هب  ار  یتیار  نانچ 

درب تسیاشن  اراد  رهم  سک  ز  **** درشف نیک  رد  ياپ  یسب  ردنکس 

يروای دنک  ار  دوخ  نارای  هک  **** يرواد نآ  رد  هراچ  دید  نامه 

ياپ هب  اجنآ  رگید  یتیار  دنک  **** يار گنهرف و  هب  دوخ  هگتبون  ز 

هاوخ هنیک  دوب  تیار  تیار ز  هک  **** هاش دوصقم  دوب  نآ  تیار  نآ  زا 

تسد هب  دیاین  ردنکس  دهج  هب  **** تسرپ اراد  رهش  ناک  تسناد  وچ 

رود رهش  نآ  دش  يراگزاس  زا  هک  **** روص خفن  ات  تخاس  یهگ  تموصخ 

تسه كاخ  نآ  رد  تموصخ  نآ  زونه  **** تسپ كاخ  رد  هتشگ  نارگتموصخ 

ورم يوس  دش  روباشن  کلم  ز  **** ورذت رب  ار  کبک  رگشل  دز  وچ 

ار هناورپ  دنکارپ  شتآ  زو  **** ار هناخ  دبریه  شتآ  تشکب 

تشک بآ  نوچ  ریشمش  نافوط  هب  **** تشه درز  شتآ  دمآ و  خلب  هب 

دوب خلت  نهد  ار  لگ  هزات  وزک  **** دوب خلب  رد  زورفلد  يراهب 

راهب مرخ  وچ  یئاه  هناخ  منص  **** راگن نوچ  ورد  ینارکیپ  يرپ 

جنرتسد یب  هشوگ  رهب  هداهن  **** جنگ رانید و  هزادنا  زا  شیب  ورد 

بسشگ رذآ  هناخ  نآ  مان  هدش  **** بسا رب  نیرز  لعن  شدبوم  هدز 
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تفای تسم  ناغم  ماج  ار ز  ناغم  **** تفای تسد  نادجنگ  نآ  رب  ورسخ  وچ 

درک رود  ار  هدنتسرپ  خزود  ز  **** درک روح  یب  هناخ  منص  تشهب 

ار هنیس  یسب  مهرم  داد  وزو  **** ار هنیرید  جنگ  نآ  تخادرپب 

ماقم یتخل  دروآ  يرهش  ره  هب  **** مامت دمآرب  ناسارخ  درگ  هب 

شوگ دیلامب  ار  نایناسارخ  **** شوج دنکفارد  ناسارخ  زغم  هب 

ناوج تخب  دوب  شرگیرای  هک  **** ناور بکوم  درک  تیحان  رهب 

هب کی  ره  دومیپب  **** روغ نینزغ و  نامرک و  ناسارخ و 
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روتس مس 

زاب هاش  رب  دندرک  رهش  رد  **** زارف يداش  هب  دماک  رهش  ره  هب 

دوب جنگ  رب  جنگ  وا  هار  همه  **** دوب جنر  اب  هچرگ  شنتشگ  ناهج 

راب هنیجنگ  يدوب ز  گنس  نارگ  **** رارق یتفرگ  وک  یلزنم  ره  هب 

ینتشاذگب كاخ  رد  یتشذگ و  **** یتشابنیب یجنگ  هب  ار  نیمز 

كاخ فان  رد  هچ  شتآ  بلص  رد  هچ  **** كانمیب دنک  ار  یمداک  يرز 

دنهن یم  نینهآ  دنب  لفق و  وا  رب  **** دنهن یم  نیمز  رد  رز  هک  قیالخ 

دوس هچ  نهآ  لفق  ندز  رب  وا  رب  **** دوبر ار  ناشکاخ  دمآ و  داب  وچ 

مرکا ربمغیپ  جارعم  رد  شخب 4 - 

درک زور  يوعد  ینشور  زا  بش  **** درک زورفا  سلجم  نامساک  یبش 

ریرح ینیچ  هب  رهوگ  هدومآرب  **** ریرس ناطلس  تفه  هدرپارس 

تشک راک و  هتسارآ  يزبسرس  هب  **** تشهب غاب  ناشوپزبسرس 

دوب دهعیلو  هفیلخ  نیدنچ  ز  **** دوب دهم  نیا  ناطلس  هک  دمحم 

داهن یصقا  هب  رس  نیمز  فان  ز  **** داشگ یصقا  تیب  رد  هفانرس 

صاخ تشگ  نایشرع  یقوشعم  هب  **** صالخ ار  دوخ  داد  ناهج  دنب  ز 

هاگراب هدز  رب  کلف  متفه  هب  **** هار داتفه  يوک  نیا  زا  تسب  هنب 

هتخات نامسآ  �هرجح  هن  هب  **** هتخادرپ هرجح  هن  راک  زا  لد 

دنلب خرچ  تفه  رب  هدنار  سرف  **** دنبراچ هدنک  نیز  هتسج  نورب 

قرغ رون  رد  دیشروخ  وچ  شماتس  **** قرب وچ  شریز  هدنباتش  یقارب 

هتفای وزا  گنر  نمی  میدا  **** هتفات برع  جوا  رب  یلیهس 
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یمشیربا رب  ؤلؤل  وچ  هدنور  **** یمس ؤلؤل  هکلب  یمد  مشیرب 

رد هدومآرب  وهآ  نادند  وچ  **** رپ گشم  زا  شفان  یلو  وهآ  هن 

نامک زا  ریت  هک  رتور  زیت  نآ  زو  **** نامگ دیآ  هک  رت  نانع  شوخ  نآ  زا 

ماگ داتفه  هدنام  سپ  زاب  وزا  **** مارخ يولع  مه  رت و  هدنباتش 

یشک ملاع  هک  یئاشگ  ملاع  هن  **** یشو هتشرف  یئاشگ  ملاع  هب 

تسد هب  یئارچ  بش  هدمآ  هام  وچ  **** تسم هتشگ  ارچ  بش  زا  یگنربش  هب 

وا مارآ  شبنج  رب  درب  قبس  **** وا ماگ  يزیت  زا  هک  دش  نانچ 

رب مدق  دوخ  رگم  **** داشگ یم  رظن  سایق  رب  مدق 
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داهن یم  رظن 

درگ هدندرگ  بآ  نیا  زا  دروآرب  **** درون هر  یلتخ  نآ  دب  ربمیپ 

راوسهش یهز  بکرم  هاش  یهز  **** راوهار سرف  مه  ناد  هار  وا  مه 

درک هزات  ار  هقرخ  کلف  شتسد  هب  **** درک هزاورد  مزع  هقناخ  نیز  وچ 

ودب نشور  مشچ  نانشور  هدش  **** ودب نشلگ  هتشگ  کلف  داوس 

كاخ هدولآ  نماد  دش  تسیاشن  **** كاپ دوب  اهدرگ  زک  هدرپ  نآ  رد 

تسشب یکاخ  بآ  تفهن  ار  مدق  **** تسخن دمآ  رتخا  تفه  يایرد  هب 

ار باوخ  �هراوهگ  داد  هم  هب  **** ار بابسا  مجنا  رب  درک  اهر 

تسد هب  دریگن  ار  ملق  یما  هک  **** تسکش دراطع  رب  ملق  هگنآ  سپ 

داد دیشروخ  هب  یصرق  هنارکش  هب  **** داد دیهان  هب  تعیبط  قالط 

شیپ تفر  یمن  هر  ناردنا  مشخ  هک  **** شیوخ مشخ  شتآ  داد  خیرم  هب 

يرتشگنا رب  دز  رگد  ینیگن  **** يرتشم رب  درک  اهر  تنوعر 

دربن دوخ  اب  كاپ  يرهوگ  زج  هب  **** درپس ناویک  هب  هنیفس  داوس 

یلد اهنت  دنام و  ورف  وک  نانچ  **** یلزنم ره  هب  یلزن  تخادرپب 

وا كارتف  هب  کی  ره  تسد  هدز  **** وا كاخ  ناربمغیپ  ناج  هدش 

دناهج تبینج  هویرگ  هویرگ  **** دنار هوک  رب  هوک  رمک  رب  رمک 

ناور بکوم  میوگ ز  هچ  احیسم  **** ناود یسوم  رضخ و  شینوراه  هب 

دننز مه  رب  هک  یمخز  مشچ  کی  هب  **** دننز مد  کی  هکنآ  �هزادنا  هب 

تشونرد قرو  ار  نامز  نیمز و  **** تشذگ رد  نامسآ  هتشپ  رخ  ز 

وا درگ  وا  درگ  رب  درگ  زا  سک  **** وا دروان  لیبجعت  هدیدن ز 
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زاب هدنام  اهباترپ  ریت  کلف  **** زاتکرت نآ  رد  شریت  باترپ  ز 

رون ياهدسج  رب  نایناحور  هب  **** رود ياهدصر  رد  شنت  هدینت 

یگراب شمه  هدنام  راب  شمه  **** یگراوآ زا  هاریب  هار  نآ  رد 

هتخیرگب همدص  نآ  زا  لیفارس  **** هتخیر شهر  زا  لیئربج  رپ 

اهگنهآ هدومنب  هدرپ  نآ  رد  **** اهگنسرف هب  هتشذگ  فرفر  ز 

شرف هدنکفا  تمصع  مدق  رب  مدق  **** شرع قاس  ات  هردس  هزاورد  ز 

تشونرد ار  جرد  دمآ و  جرد  هب  **** تشذگرب نایشرع  هگناوید  ز 

هب تیالو  ار  تهج 
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دیسر نارود  راگرپ  هب  تعیطق  **** دیسر نایاپ 

هتخادنا سپ  ار  نامسآ  نیمز و  **** هتخات نامسآ  �هداز  نیمز 

دنامن وا  اب  چیه  وا  دوب  زا  هک  **** دناسر ییاج  هب  ار  يور  درجم 

نتشیوخ یتسه  زا  دمآ  نورب  **** نز خرچ  یتسین  هر  رد  دش  وچ 

وا هاگمدق  وا  رس  زا  دومن  **** وا هار  شدرگ  هریاد  نآ  رد 

ریز الاب و  تسین  هریاد  رد  هک  **** ریلد الاب  ریز و  یپ  تفر  یهر 

دنتخادرپ هرجح  ناگناگیب  ز  **** دنتخادنارب تسایس  باجح 

يادخ زا  لوبق  دمحم  زا  دورد  **** ياج هدیدان  هشیدناک  ياج  نآ  رد 

دید دوب  یندید  نآ  هک  یئاقل  **** دینش دمآ  تلآ  یب  هک  یمالک 

لایخ وس  نیا  هن ز  دب  تهج  وس  ناز  هن  **** لالجلاوذ ترضح  زک  دید  نانچ 

شنماریپ راخ  یکی  هتشگن  **** شنت سگرن  وچ  هتشگ  هدید  همه 

تشاد غاز  ام  رهم  وک  غاز  وگم  **** تشاد غاب  ناک  فرح  نیسگرن  نآ  رد 

درک صاخ  ام  شخب  مه  دروخ و  وا  مه  **** درک صالخا  ناوخ  رس  رب  رذگ 

تفرگ یهاش  هچ  ات  رگن  یمیتی  **** تفرگ یهلا  لضف  رون  شلد 

هتخومآ رد  ملاع  ملع  همه  **** هتخورفا خر  دمآ  ملاع  يوس 

سک چیه  �هشیدنا  رد  دیان  هک  **** سپ زاب  هدمآ  هتفر و  نانچ 

هاگباوخ زا  شباوخ  یمرگ  دشن  **** هار دومیپ  قرب  نوچ  هک  یمرگ  ز 

دوب لاس  یکی  دوخ  ای  دوب  یبش  **** دوب لاوحا  هچ  ار  بش  هک  منادن 

یملاع نماریپ  هب  دیآرب  **** یمد رد  ام  ياهناج  هک  دیاش  وچ 

تساور دماو  هظحل  کی  هب  دش  رگا  **** تسام ناج  زا  رت  یفاص  هک  وا  نت 
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منک شرای  راچ  یناوخ  انث  **** منک شراثن  ناج  رهوگ  را  هب 

راکچ یلوضف  اب  ار  هدنشورف  **** راهچ رهوگ  دنراهچ و  رخ  رهگ 

مامت تلود  ریبکت  راچ  هدش  **** مان شیورد  ناطلس  راچ  نادب 

ناگداتفا رذع  هدنریذپ  **** ناگداتسرف ياوشیپ  یهز 

یتیآ نیرخآ  رود  نایاپ  هب  **** یتیار نیلوا  کلم  زاغآ  هب 

یئوت مه  نآ  دشاب  یسک  رگ  وت  وچ  **** یئوت ملاع  ود  ره  �هدرک  نیزگ 

دب کین و  رد  **** دیلک ار  اه  هنیجنگ  لفق  یئوت 
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دیدپ ام  رب  هدرک 

یتما یتماک  هدز  رب  لجس  **** یتمذ یب  هب  ار  ام  زور  بش  هب 

وت كارتف  دیص  يرغال  نیدب  **** وت كاخ  نیرتمک  ناتما  زا  نم 

دنمرهبان وت  مالس  زا  دابم  **** دنبرهش دش  هجنگ  رد  هک  یماظن 

ناتسودنه هب  ردنکسا  نتفر  شخب 40 - 

هتخاس وزا  تسخرس  درگوگ  هک  **** هتخادگب رز  نآ  یقاس  ایب 

منک یئایمیک  ار  شیوخ  سم  **** منک یئاود  وز  ات  هک  هد  نم  هب 

تسشکلد یگراب  شکمرد  نانع  **** تسشوخ ارحص  هک  نار  كرتشوخ  سرف 

تشهب غاب  يوس  ندش  دیابب  **** تشز ياج  نیا  زا  مان  نیرتوکین  هب 

لگ هب  دش  ورف  نوراق  جنگ  وزک  **** لد كاخ  نیا  رب  نداهن  دیابن 

تسیگدنکارپ زا  عمج  دیشروخ  هک  **** تسیگدنکفا رد  يراگتسر  هر 

رتشیب ناگرازاب  دوس  ورد  **** رتشین رپ  ار  دوب  ات  یمه 

ناگرازاب دوس  دوب  مک  ورد  **** ناگراوخنوخ هر ز  دوش  نمیا  وچ 

دنتفای رطخ  رپ  اهدژا  زا  هر  **** دنتفای رز  هک  هناخ  جنگ  نآ  رد 

راک زغم  زا  تخیگنا  یبرچ  نینچ  **** رازگ نیریش  درم  وک  برچ  نامه 

خلت يایرد  بآ  زا  دش  وسکی  هب  **** خلب دمآرد ز  نینزغ  هب  هش  نوچ  هک 

شدمآ ناتسودنه  يانمت  **** شدمآ ناتسآ  رب  هکرس  سب  ز 

دز ياپ  رب  هسوب  ارم  تلود  هک  **** دز يار  ناکریز  اب  لغش  نیرد 

ماکل مهاوخ  داد  ناتسودنه  هب  **** مامت دش  ارم  ناریا  کلم  همه 

مهن وسکی  دیک  هنیک و  وزا  **** مهن ودنه  دیک  يوس  رس  نم  وچ 
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ناسر تیانع  زج  وا  رب  مشابن  **** ناسک رگید  وچ  تمدخ  هب  دیآ  رگ 

زیت ریشمش  دیک و  ندرگ  نم و  **** زیتس درآ  رس  رد  وا  نم  اب  رگو 

شمناشنب هک  یئاجب  دنیشن  **** شمنادرگب ولهپ  هب  ولهپ  ز 

مروآ روف  قرف  رب  غیترس  **** مروآ رود  هار  يوس  بکرم  وچ 

هاپس میارگ  ناناخ  ناخ  يوس  **** هالک میابر  ناروف  روف  زا  وچ 

زاتکرت کی  هب  مدرون  ار  نیمز  **** زارط چاچ و  يوس  موش  اجنآ  زو 

مزع يار و  نادب  شدندش  اریذپ  **** مزب ناگرزب  رکشل  ناریلد 

دوب رادیدپ  تلود  رادومن  **** دوب رای  يرتخا  کین  هک  يزور  هب 

تخارفارب ردنکس 
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رهم هدنشخر  وچ  بکرم  درک  ناور  **** رهپس ریرس 

ناتسوب نوچ  تشگ  شبکوم  زا  هر  **** ناتسودنه هب  دمآرد  نینزغ  ز 

دروآ باتش  ودنه  دیک  يوس  **** دروآ بات  زغم  رد  هک  دش  نآ  رب 

غیت جارات  هب  ار  وا  کلم  دهد  **** غیم وچ  دیآرد  شکلم  جارات  هب 

ناگناوید دیآ ز  هچنآ  درکن  **** ناگنازرف نامرف  هب  هر  رگد 

مایپ ودنه  هب  شداد  داتسرف و  **** ماگزیت دصاق  یکی  هدیرج 

هایس ربا  وچ  مدیسر  کنیا  هک  **** هاپس شک  نورب  یئار  گنج  رگ  هک 

یئ هتسر  نم  غیت  زا  هک  ناد  نانچ  **** يا هتسب  نایم  شتسرپ  رب  رگو 

بآ هدنراب  ربا  وا  رب  دزیر  هک  **** باوخ دیآرد ز  هگنآ  سگرنرس 

غامد ددرگ  مرگ  ار  دیشروخ  هک  **** غاب هب  درآرد  يرامع  هگنآ  لگ 

هوک تشد و  همه  دبنجب  مبنجب  **** هوکش زا  ناهج  دشوجب  مشوجب 

ریز هب  ار  وا  نتسب  ناوت  یبآ  هک  **** ریلد باقع  دبسخن  یئاجب 

تستخیوآ یئوم  زا  رس  اج  نیدب  **** تستخیگنا یئوم  رس  اجنآ ز  رگ 

راغراغ ار  هوک  نم  غیت  دنک  **** راد غیت  امش  هوک  تسه  رگو 

شیب تسه  یبرغم  رز  برغم  هب  **** شیرف اجنآ  مرآ  جنگ  رهب  زا  رگ 

باتفآ تسرتنشور  مزراوخ  هب  **** باتش نایوربوخ  رب  تسه  مرگ 

مور هب  مراد  رایسب  هیام  نیزک  **** موب زرم و  نیا  رد  میوجن  رهاوج 

تسم لیپ  زا  دیاب  مرت  بابک  **** تسد هب  يدنه  غیت  ندمآ  دنه  هب 

نم دالوپ  تسوت  زا  رتودنه  هک  **** نم دای  یب  دنه  �هربع  روخم 

جات هن  دنام  وت  اب  رس  هن  هن  رگو  **** جارخ زا  باتم  رس  تدیاب  رسوچ 
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دیص ماد  نوچ  دنکفا  مه  رد  نخس  **** دیک هاگرد  هب  دمآ  هداتسرف 

زیختسر شتآ  زا  رت  نازادگ  **** زیت ياهنخس  وا  اب  تفگ  ورف 

دید زیهرپ  هب  يراگتسر  وزا  **** دید زیت  شتآ  نانچنآ  دیک  وچ 

دوب هدیسرت  باوخ  نآ  ریبعت  ز  **** دوب هدید  يرواد  نآ  رد  یباوخ  هک 

رای تسرهپس  اروک  تشاد  ربخ  **** رایرهش يریگناهج  زک  رگد 

درک هچ  اراخب  ات  شبح  دح  ز  **** درک هچ  اراد  هاش  اب  هنیک  هگ 

شدمآ يار  هن 
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نتفاتشب هنتف  يوس  نامرف  ز  **** نتفات وا  زا  يور 

زیتس دراد  زاب  دوخ  هنوگچ ز  **** زیت بات  نارد  ار  وک  تسنادب 

دای درک  ار  هاش  نیرفآ  یسب  **** داشگ رب  نابز  ندومن  شهاوخ  هب 

رتراوازس ار  وا  يرادناهج  **** رترایشه تسوا  ناهج  رد  نوچ  هک 

داب هار  وا  يوس  ار  مرزآ  مه  **** داب هام  رب  تخت  �هیاپ  شمه 

نم راکیپ  هب  دیاک  تسیچ  ببس  **** نم راک  وا  رهم  زج  تسدوبن 

شمزادنیب رس  زا  مه  رسفا  رگ  **** شمزاس ادف  دهاوخ  جنگ  رگا 

مشک تمدخ  هب  هتفرگ  نادند  هب  **** مشوخ ناج  هب  دراد  لیم  رگو 

هالک تخت و  جنگ و  ودب  مراپس  **** هار دتسرف ز  ار  يا  هدنب  رگو 

مرکاچ نم  دنوادخ و  ردنکس  **** مرذگن يرکاچ  یئالوم و  ز 

زاب دونشخ  هدنب  زا  ددرگ  رگم  **** زاین مرآ  نم  درآ  شزان  وا  رگ 

يروآ نیک  هب  دراد  لیم  هش  هک  **** يرواد دوب  هنوگژاب  رگو 

لیپ ياپ  رد  هبد  نیا  مزادنین  **** لیحر مریگ  شیپ  وا  شاخرپ  ز 

وا مزع  نم  نوخ  زا  لطاب  دوش  **** وا مزر  زا  منادرگب  رس  نم  وچ 

مدریگ مکش  درد  هچ  میاپب  **** مدریگ مک  هک  دراد  يار  رگا 

تسین گنت  ناهج  مزیرگ  وس  رگد  **** تسین گنل  نم  ياپ  هپس  درآ  رگ 

تسرد دشاب  دهع  نآ  هک  یطرش  هب  **** تسخن نم  اب  دهع  دنک  رگ  یلب 

يرواد دهن  وسکی  هب  رد  نیزو  **** يرگتراغ ردغ و  نم  هب  دران  هک 

دنمجنا زا  رترب  یگوابون  هب  **** دنمجنپ یب  هک  شزیچ  راچ  مهد 

هام دیشروخ و  هدنبات  هک  رتخد  هچ  **** هاش هب  متسرف  دوخ  رتخد  یکی 
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بارش ندروخب  ددرگن  مک  وزک  **** بان توقای  یماج ز  شون  میود 

يامنهر کلف  زار  هب  دشاب  هک  **** ياشگ یناهن  یفوسلیف  موس 

تسردنت دنک  ار  ناگدنلان  هک  **** تسچ دنمدرخ و  یگشزپ  مراهچ 

ساپس مریذپ  دریذپ  هش  رگا  **** سانش قح  موش  ار  هش  هفحت  نیدب 

رایرهش رب  يزاس  هفحت  رگا  **** راهچ ره  نیک  تفریذپ  هداتسرف 

دنک یمارگ  تشیوخ  دنویپ  هب  **** دنک یمان  هاش  تروشک  نیا  رد 

دشکرب ناروآ  مان  ز 
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وت ماک  نتسج  زا  رس  دباتن  **** وت مان 

زغل ياپ  رد  راک  نیدب  درادن  **** زغم كاپ  ناگدید  کلم  ودنه  وچ 

رایرهش دصاق  اب  داتسرف  **** رادمان یکی  ودنه  ناریپ  ز 

هتخیمآرب نیریش  برچ و  نخس  **** هتخیگنا ینامیپ  طرش  نیدب 

داژن ودنه  ریپ  دصاق  نامه  **** داش دنتشگزاب  ناگداتسرف 

دندمآ راب  هب  لگ  نوچ  غاب  نآ  رد  **** دندمآ رایرهش  هگرد  يوس 

دید هام  �همیخ  رب  همیخ  هم  **** دید هاش  �هدرپارس  ودنه  وچ 

تفگ هاش  اب  دروآ  هک  یمایپ  **** تفرب كرات  هب  ار  نیمز  دمآرد 

دش هتفریذپ  هک  اهنآ  زا  دنار  نخس  **** دش هتفگ  اهماغیپ  هنیشیپ  وچ 

هاگتسد نانچنآ  دوبن  ار  سک  هک  **** هاش هب  رکیپ  راچ  نآ  زا  درک  تفص 

تفای شوگ  رد  هچنآ  مشچ  درک  بلط  **** تفای شوج  وزرآ  نآ  رد  هش  لد 

گنرد ینامز  شباتش  زا  دوبن  **** گنچ هب  درآ  هفحت  نآ  هک  یمزع  هب 

يوج مرزآ  دش  نامیپ  دنگوس و  هب  **** يوگ مرن  يودنه  اب  هاگنآ  سپ 

نارگ یجنگ  هتسبرس  داتسرف و  **** نارتهم رگد  اب  ار  سانیلب 

درک مور  يودنه  ار  دنه  همه  **** درک موم  ار  ساملاک  �همان  یکی 

ریش هدنرغ  هب  یئاهدژا  دنت  ز  **** ریلد دیک  هب  ردنکس  زا  تشبن 

راک هب  ار  ناگدنسیون  دیآ  هک  **** رامش یب  ورد  اهیگدنبیرف 

وا مرگ  لد  اب  هتخیگنارب  **** وا مرزآ  رذع  رب  طرش  یسب 

تشرس ربنع  روفاک و  هب  یلاثم  **** تشون تقیثو  نیا  سیون  همان  وچ 

موب زرم و  نآ  زا  دنتفر  دیک  يوس  **** مور نانادراک  اب  سانیلب 
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زارف دمآ  ودنه  هگرگشل  هب  **** زاتکرت نآ  رد  یمور  ياناد  وچ 

تفای رود  دنک  ودنه  هک  يدیک  ز  **** تفای رون  زا  رپ  ودنه  دیک  لد 

هالک بحاص  دوب و  رمک  بحاص  هک  **** هاش نییآ  هب  شدومن  شتسرپ 

درپس ودنه  هب  هنازخ  دیلک  **** درب شیپ  همان و  رب  دیسوبب 

ریز هب  نودرگ  داتفا  تبیه  زا  هک  **** ریلد ریبد  �همان  دناوخ  ورف 

ودنه دیک  هب  ردنکسا  �همان  ندیسر  شخب 41 - 

موم وچ  اراخ  تشگ  وزک  یظفل  هب  **** مور هاش  �همان  رد  دوب  نینچ 

هک **** هام رهم و  �هدنراد  مان  زا  سپ 
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هار تسین  وا  يوس  ار  هشیدنا 

ناربمغیپ یحو  �هدنتسرف  **** ناربنامرف نامرف و  دنوادخ 

دورد نامانکین  رب  هداد  یسب  **** دوبک خرچ  ریز  وا  نامرف  ز 

ناوج تتخب  داب و  يوق  تتشپ  هک  **** ناولهپ يا  هک  هگنآ  هدنار  نخس 

مروآ مزر  لیپ  اب  لاپوک  هب  **** مروآ مزع  هک  میار  دوب  نآ  رب 

درخ هوک  نم  لاپوک  ددرگ ز  هک  **** دربتسد یکی  یتیگ  هب  میامن 

یشکندرگ موب  نآ  رد  منامن  **** یشتآ منز  رد  ناتسودنه  هب 

لین مرآرب ز  نیور  خیب  نوخ  ز  **** لیپ هدنژ  رس  رد  منکفا  دنمک 

منک رس  رب  كاخ  ار  بآ  نامه  **** منک رت  نوخ  هب  ار  وا  كاخ  همه 

یتشآ زا  مدیچیپن  رب  نانع  **** یتشاد یتشآ  رد  يور  وت  وچ 

ترکاچ مدش  مدوب  دنوادخ  **** ترورپ ناج  ياهنخس  نیریش  هب 

يدز رب  هرگ  ینابز  وداج  هب  **** يدزرب هز  راهنز  هب  ار  ملد 

ياجب دنام  رید  ام  يانبا  رد  **** يامن وکین  دهع  نیا  هک  نک  نانچ 

نمجنا نیا  رد  يدهع  وت  اب  منک  **** نم هب  یتسرف  رهوگ  راچ  نآ  رگ 

هابت یئوم  وت  کلم  ددرگن ز  **** هاپس رپ  دوش  روشک  تفه  رگ  هک 

منک يراوتسا  اه  هتفگ  نیدب  **** منک يرای  وت  اب  دبو  کین  رهب 

دناسر يو  رب  هدنتسرف  دورد  **** دناوخ دیک  رب  همان  نوچ  داتسرف 

زاب درک  وا  رب  اهیئوداج  رد  **** زاونلد هناسفا  نوسفا و  ز 

وا يودنه  هرابکی  دیک  هدش  **** وا يوداج  ياهنوسف  دیک و  ز 

تسیسک ودنه  يوداج  هک  مدناوخن  **** تسیسب ودنه  يوداج  هک  مدینش 
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شیپ دروآ  هدروآ  دروآ  هر  **** شیوخ ياج  رب  دنار  نخس  یتخل  وچ 

يامن شتسرپ  دش  ار  يوجناهج  **** ياج دمآ ز  رب  ودنه  دیک  لد 

نیمز نامز و  ادابم  وا  یب  هک  **** نیرفآ رایرهش  رب  درک  یسب 

تخاس راک  ات  هتفه  کی  تساوخ  نامز  **** تخاون ار  نادراک  �هداتسرف 

هتخادرپ راکزا  هدنچیس  هب  **** هتخاس دش  راک  هتفه و  دش  وچ 

درپس دصاق  هب  ار  اه  هتفریذپ  **** درب هدجس  ار  هاش  يربنامرف  هب 

دنسپلد رگد  ياهیامنارگ  **** دنمجرا �هیاریپ  راچ  نآ  زج 

رویز رز و  جنگ و  ز 
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رپ هنیجنگ  نالیپ ز  تشپ  یسب  **** رد لعل و  و 

اهراورخ هب  ربنع  دوع و ز  ز  **** اهراب یسب  يدنه  دالوپ  ز 

لین دور  ناشفان  زا  یتشذگن  هک  **** لیپ هدنژ  لهچ  هدنور  هوک  وچ 

هایس نمشد  زور  يدش  ناشیا  زک  **** هاش تخت  یپ  زا  دیپس  لیپ  هس 

ماخ دوع  زا  مه  هتخپ  کشم  زا  مه  **** مامت یجنگ  زین  ار  سانیلب 

دوجس ار  وا  يدرب  کلف  دهم  هک  **** دوع دهم  یکی  رد  ار  تخدیرپ 

اهجنر یکی  ره  رب  هدرب  ناهج  **** اهجنگ نینچ  نیا  اب  درک  ناور 

يروشک زا  هب  کی  ره  دندوب  هک  **** يرویز رز و  ناس  نیزا  سانیلب 

درب شیپ  نوچ  هک  نیب  يروادناهج  **** درب شیوخ  رواد  ناهج  دزن  هب 

ار هداد  ادخ  يوزرآ  راهچ  **** ار هداتسرف  جنگ  دید  هش  وچ 

دش دای  زا  شمور  �هنیجنگ  هک  **** دش داش  نانچ  نآ  اهجنگ  نادب 

زین شیب  ناز  تفگ و  وک  دوب  نانچ  **** زیچ راچ  نادب  شیامزآ  دنکف 

دید بآریس  قلخ  شتبرش  کی  ز  **** دید باتناهج  ماج  بآ  رد  وچ 

نهک ياهراک  زا  تفای  ربخ  **** نخس ردنا  دمآ  فوسلیف  اب  وچ 

سوه لد  زا  يرامیب  درب  نت  ز  **** سفن دزرب  كرابم  کشزپ 

دیدپ دمآ  ینیچ  ناتسودنه  ز  **** دیسر ناهنپ  جنگ  نادب  تبون  وچ 

ریذپلد دنک  ار  وا  ياهتفص  **** ریگ هزادناک  دید  رتبوخ  نآ  زا 

درس داب  زا  هدرزاین  يراهب  **** درگ هدیدان  يوبشخ و  دید  یلگ 

هتساخ ناودنه  زا  تب  يرپ و  **** هتسارآ تب  نوچ  يرکیپ  يرپ 

خاش زبس  رب  خرس  لگ  نوچ  یخر  **** خارف وربا  درگ و  رس  گنت و  نهد 
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رت شوغآ  كزان  لگ  یمرن ز  هب  **** رت شون  رکش  لگ  زا  ینیریش  هب 

مالغ ار  وا  نیچ  ناینیچ  همه  **** ماد وچ  شفلز  نیچ  هرگ  رب  هرگ 

دوب هدروخ  ناتسودنه  هب  لقنرق  **** دوب هدرورپ  کشم  نیچ  هب  وهآ  وچ 

باتفآ زا  يربا  نوچ  هتشه  ورف  **** بان کشم  زا  يریجنز  هک  وسیگ  هن 

هتخیگنا لبنس  هلبنس  زا  هم  **** هتخیر لگ  ربا  ربگشم  نآ  زا 

گنر یمدنگ  �هنوگ  نآ  رب 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1437 

http://www.ghaemiyeh.com


وا گنس  وج  لاخ  هیس  کشم  وچ  **** وا

يامن مدنگ  ناشورف  وج  نوچ  هن  **** ياس کشم  مدنگ  زا  وج  هدومن 

تشهب ار  هش  هداد  ناتسودنه  ز  **** تشرس ودنه  هراسخر  كرت  یهم 

مامت ودنه  وچ  لد  ندیدزد  هب  **** مان هب  یئاطخ  كرت  هک  ودنه  هن 

وا يودنه  هتشگ  نایمور  هش  **** وا يوگ  يودنه  خر  یمور  ز 

رت نیریشو و  زبس  شوخ و  فیطل و  **** رکش ین  نوچ  تسار  يا  هدنخ  رکش 

یشتآ مه  یبآ و  مه  رهوگ  هب  **** یشکلد یبوخ و  نادب  يراگن 

شدمآ زاونلد  نانچ  یسورع  **** شدمآ زابشیپ  رد  دید  هش  وچ 

ایتوت درخ  مشچ  تفای  وزک  **** این خرف  قاحسا  نییآ  هب 

هار داد  ودب  ار  شنم  هگنآ  سپ  **** هاش تسب  وا  رب  یسورع  زارط 

ناتسوب نوچ  تسارآرب  یطاسب  **** ناتسودنه رادهپس  لزن  هب 

تخت هنیرز  هاگرخ و  هنیگنلپ  **** تخت هب  ابید  راورخ و  هب  رهاوج 

لعن دالوپ  نادنمس  يزات  ز  **** لعل توقای و  هب  عصرم  جات  ز 

شوپ تفب  رز  نازینک  یمور  ز  **** شوگ هب  هقلح  نامالغ  ینیچ  ز 

ریذپ تنم  دیک  دش  داتسرف و  **** ریمض رد  یسک  دراک  شیب  نآ  زا 

سورع رکیپ  هام  نآ  دنویپ  ز  **** سوقلیف ردنکسا  ورسخ  ناهج 

دوب زغم  �هدولاپ  زغم و  همه  **** دوب زغن  یتب  قحلاک  دوسآ  رب 

دنام هدولآ  شتشگنا  هدولاپ  ز  **** دنار هدولاپ  نحص  رب  تشگنا  وچ 

یلبلب نوچ  هنتف  وا  رب  یئامه  **** یلگ هتفکشان  يرد  هتفسن 

دش هتفگ  نوچ  هدرپ  رد  هک  نیب  نخس  **** دش هتفس  رد  دیدنخ و  هچنغ  زا  لگ 
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تفای مارآ  تلود  زا  شبنج  نآ  رد  **** تفای ماک  ناهج  زا  نوچ  رادناهج 

یسب يراوتسا  درک  رخطصا و  هب  **** یسک ناراگزومآ  زا  داتسرف 

داوس نیگشم  زرم  يزوریپ  ز  **** دارم شدوب  هک  اهنخس  نآ  تشبن 

ناتسود لد  دارم  دشاب  هک  **** ناتسودنه هب  دش  نانچنآ  راک  هک 

متخاس رد  تسود  اب  تسود  دش  وچ  **** متخادرپ دیک  یهاوخ  نیکز 

رود هار  نیا  رد  مداب  رای  ادخ  **** رون يوس  ندش  مهاوخ  جونق  هب 

رب راک  رگم  **** مدیآ شیپ  هچ  اجنآ  زک  منیبب 
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مدیآ شیوخ  ماک 

مور يایرد  هب  ات  نیچ  يایرد  ز  **** موب زرم و  ره  هب  ام  بیان  یئوت 

هد زاب  یمرخ  �هدژم  ام  ز  **** هد زاوآ  يزوریپ  هب  ار  ناهج 

ریزگان ناشتسه  ام  کلم  زا  هک  **** ریپ انرب و  يرهش و  یهاپس و 

نک داد  هد و  شناد  هاوخ و  اعد  **** نک داش  ام  ار ز  یکی  ره  لد 

يروشک ره  هب  یکیپ  داتسرف  **** يرد ره  زا  همان  نینچ  نیا  تشبن 

راید نانوی  هب  دش  ات  تسارآرب  **** راک زین  ار  هیامنارگ  سورع 

شیب درک  دح  يراوتسا ز  نامه  **** شیوخ ناراوتسا  زا  شداد  هپس 

جنگ راب  رتش  نیدنچ  داتسرف  **** جنس هیاریپ  دهم  نآ  نییاپ  هب 

يامنهر اب  تشادهگن  شنومن  **** ياج درک  نیمز  رد  ار  جنگ  رگد 

تشرس شدوب  داد  شناد و  زا  هک  **** تشون تقیثو  اناد  روتسد  هب 

دوخ ناهاوخکین  يزوریپ  ز  **** دب کین و  �هلمج  زا  شداد  ربخ 

هاگراب رد  دز  نایروف  يوس  **** هاش دوسآ  رب  نوچ  یلد  غراف  هب 

درک هزاوآ  رپ  ار  ناتسودنه  هک  **** درک هزات  نانچ  ناهاش  مسر  هر و 

درب تسد  ناهج  زا  دربتسد  نیدب  **** درشف یپ  ناهج  رد  شهد  داد و  هب 

يو دای  رب  رود  نیا  ناهاش  وچ  **** یک دای  رب  دروخ  یم  شون  یم 

نیچ هب  ناتسودنه  زا  ردنکسا  نتفر  شخب 42 - 

ناوج ددرگ  توترف  ریپ  وزک  **** ناوغرا نوچ  بآ  نآ  یقاس  ایب 

منک یناوغرا  ار  درز  لگ  **** منک یناوج  وز  ات  هک  هد  نم  هب 

زاس تخاونب  زاس  �هدنزاون  **** زاب دومنب  يور  ام  هب  تداعس 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1440 

http://www.ghaemiyeh.com


دیسر يراودیما  هب  وگ  نخس  **** دیسر يرای  هب  شرازگ  ار  نخس 

ار زغن  �همان  نیا  هد  شرازگ  **** ار زغم  نک  زیت  نانک  شرازگ 

درک هچ  ناروف  روف  اب  هک  هد  ربخ  **** دربن خرف  رادناهج  هدربن 

لایخ دیامن  یم  نینچ  هدرپ  ز  **** لاح بسح  نیا  فرح  �هدنرازگ 

دیص يار  هگ  درک و  یم  يار  یهگ  **** دیک راک  زا  دش  غراف  هاش  نوچ  هک 

رود هرابکی  درک  شیزوریپ  ز  **** روف جارات  هب  رگشل  درک  ناور 

رس ار  شیدنادب  **** ماین زا  دیشکرب  ار  غیت  هش  وچ 
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ماد هب  دمآرد 

داد جات  دوخ  ریشمش  ار ز  شرس  **** داد جارات  هب  شلام  کلم و  همه 

وا ياج  دش  هداد  یسک  رگید  هب  **** وا ياپ  رد  مصخ  دش  هداتفا  وچ 

تخاسن نایاپ  داب  اب  كاخ  نآ  هک  **** تخارفرب ملع  نتفر  هب  اجنآ  زو 

هابت ددرگ  رمع و  مک  هس  ره  دوب  **** هاگمارآ هس  رد  ناک  تسا  زیچ  هس 

لیلد دیامن  ناسنیز  هبرگ  نیچ  هب  **** لیپ سراپ  رد  بسا و  ناتسودنه  هب 

كاله درآرب  نابسا  هدنیوپ  ز  **** كاخ بآ و  ناک  دید  نوچ  رادناهج 

نیچ ياصقا  هب  دمآرد  تبت  ز  **** نیمز تبت  هب  دش  ناتسودنه  ز 

شرگشل همه  دمآرد  هدنخ  هب  **** شرسفا دیسر  تبت  جوا  رب  وچ 

تسیرگ دیابب  دوخ  رب  هک  ییاجب  **** تسیچ رهب  زا  هدنخ  نیاک  دیسرپب 

كان هدنخ  ببس  یب  ار  درم  دنک  **** كاخ �هنوگ  نارفعز  نیک  دندومن 

دارم یب  �هدنخ  دروآ  نوچ  هک  **** داوس یتشهب  ناز  هش  دنام  بجع 

رس هب  لزنم  هب  لزنم  درب  یمه  **** رتو کشخ  رب  هار  يراوشد  هب 

دید کشم  �هفان  رب  تشد  همه  **** دید کشخ  ناگدنبنج  نوخ  زا  هر 

راکش سک  دنک  وهاک  دومرفن  **** راد هفان  ار  تشد  يوهآ  دید  وچ 

یتشادرب هفان  اهراورخ  هب  **** یتشاد رذگ  رگشل  هک  اج  ره  هب 

تشد هناریو  دمآ ز  يدابآ  هب  **** تشونرد نیچ  نابایب  یتخل  وچ 

دیشک ونیم  هب  رس  یمرخ  زا  هک  **** دیدپ دمآ  یهاگارچ  انیم  وچ 

راوگشوخ يا  همشچ  هدش  هناور  **** رازغرم نآ  رد  یماگ  جنپ  ره  هب 

خاش زبس  روآراب  ناتخرد  **** خارف ياه  هشیب  شوخ و  ياوه 
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دروجال رکیپ  رد  بامیس  وچ  **** دروخبآ �هزبس  رد  بآ  ناور 

رد هدومآرب  انیم  خاش  رب  وچ  **** رپ هرطق  زا  هتسر  ون  ناهایگ 

هتخیر اه  هفان  اه  هفین  رب  وچ  **** هتخیگنا همشچ  زا  وهآ  یپ 

ياس کشم  طخ  ابید  زبس  رب  وچ  **** ياج هدیراخ  هزبس  رب  روگ  مس 

دوبن یهام  تشپ  زج  دوب  رگو  **** دوبن یهایس  يو  رد  هک  يداوس 

یهت دش  ناتسودنه  يادوس  ز  **** یهب داوس  نآ  دید  وچ  ردنکس 

ندرک دومرفب  **** هلحرم نآ  هاگارچ  بآ و  رد 
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هلی ناروتس 

رهد ناناولهپ  اب  دوسآ  رب  **** رهب تفای  یمرخ  زا  هتفه  یکی 

تسرد دیآ  يزوریف  لاف  وزک  **** تسج هدیدنسپ  يزور  هتفه  رگد 

دنتخات نیچ  يوس  هلحرم  نآ  زا  **** دنتخاونب سوک  ات  دومرفب 

كاپ داب  زا  دایرف  دروآرب  **** كانمشخ لهد  رب  دش  وچ  نزلهد 

دیشک نیچ  يوس  ار  هپس  ردنکس  **** دیدپ دمآ  ینیچ  �هنییآ  وچ 

شوپ دالوپ  ناتفخ و  هراخ  همه  **** شوج زیت  يزات  رب  دنتسشن 

دوب راد  نیبگنا  راخ  دوب  رگو  **** دوب راخیب  هار  شوخ و  ياوه 

هرب وهآ  ریش  هتفای  رکش  **** هرد هوک و  ناهایگ  نیریش  ز 

هاگدیص وا  درگ  زا  دش  ربنعم  **** هاش درک  رذگ  نوچ  هگدیص  نآ  رب 

دوب هداتفا  شفان  یشک  هفانز  **** دوب هداز  وا  غاد  اب  هک  وهآ  ره 

تشاد كایرت  مشچ  ناهج  شمشچ  هب  **** تشاد كاخ  رب  يور  وزک  ینزوگ 

ریز هب  يراکش  يربژه  هدنهج  **** ریش هدنرغ  وچ  دش  یم  يوجناهج 

نیمز وهآ  روگ و  زا  تخادرپب  **** نیچ نابایب  رد  نانکفا  راکش 

روگ مشچ  یسب  زا  مشچ  روگ  هدش  **** روتس مس  ریز  نیمز  ریرح 

فان �هفان  اب  هدنکفا  وهآ  یسب  **** فاکش ولهپ  ریت  �هضارقم  هب 

رز ناک  نوچ  هتشگ  رز  ناکیپ  ز  **** رسب ات  نیرس  نانزوگ  میدا 

هتخادنا يریت  ره  هب  ینزوگ  **** هتخاس نیمک  هشنهش  نامک 

گنر ار ز  نیچ  يارحص  هدرک  یهت  **** گندخ ریت  كون  یشاقن  هب 

هار درب  رسب  بش  ات  زور  یکی  **** هاگدیص نآ  رد  درک  ریجخن  هب 
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داتفوا راصح  رد  ناهج  سورع  **** داتفوا راک  يراصح ز  كرت  وچ 

ینزرب ره  درگ  نانز  وج  هدش  **** ینز ودنه  وچ  بش  وا  يادوسز 

یگرابکی زین  شرگشل  نامه  **** یگراب زا  دمآ  دورف  هشنهش 

ياج یغرم ز  زور  ات  دیبنجن  **** يار دروآ  شیاسآ  ریبدت  هب 

رس دروآرب  خلخ  هاگرخز  **** رز لاخلخ  هب  امغی  نوتاخ  وچ 

ینشور زا  دش  خلخ  امغی و  وچ  **** ینکفا دود  هب  ودنه  وچ  یناهج 

شوج داتفا  رد  خلخ  امغی و  هب  **** شورخ دمآرب  هشنهش  سوکز 

دروخبآ درک  هامکی  كاخ  نآ  رد  **** درون یتیگ  جنهآ  ملاع  هش 

زبس هب  **** دنتخیگنا رخآ  دندز  هلیوط 
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دنتخیر فلعرب  نارخآ 

هوتس ناشوپ  دالوپ  لعن  زا  دش  **** هوک ارحص و  هک  ناقاخ  هب  دش  ربخ 

نیچ ناقاخ  هن  دراذگ  نیچ  هن  هک  **** نیمز ناریا  زا  لیس  یکی  دمآرد 

تشذگ دهاوخ  هنیشیپ  نافوطز  **** تشد هوکرب و  هک  یلیس  هدنباتش 

دنک ایرد  ناگنهن  كاله  **** دنک ایرث  ار  نیمز  شگرگت 

مور يریش ز  دنت  وا  وچ  دماین  **** موب چیه  رد  هک  یئاهدژا  هایس 

تسوا ناغفا  زا  گنز  یشوپ  هیس  **** تسوا نامرف  يور  رب  غاد  شبح 

ار جات  دتس  ودنه  ناهاش  ز  **** ار جارات  دیناسر  اراد  هب 

نایروفغف نیک  رب  تسب  رمک  **** نایروف تراغ  زا  دش  غراف  وچ 

ياپ هوک  يرواد  نارد  درادن  **** ياج دیآرد ز  ایرد  فرژ  نآ  رگ 

سرت ياج  ینمشد  نانچ  زا  دوب  هک  **** سرت يار  دز  ناقاخ و  دیسرتب 

تشرس نوخ  اب  كاخ  ام  زرم  رد  هک  **** تشبن ناخ  زا  یطخ  نابزرم  ره  هب 

نمجنا درک  بیترت  داتسرف و  **** نتخ ناخ  هب  ات  اطخ  هاش  ز 

ار هنازرف  نارادزرم  رگد  **** ار هناغرف  باجنپس و  هاپس 

رمک نیرز  دناوخ  ناولهپ  یسب  **** رغشاک زا  چاچ و  زا  زیخرخ و  ز 

دش هدوسآرب  ناناخ  ناخ  لد  **** دش هدومآ  مهرب  هپس  دقع  وچ 

ياج دش ز  ناور  یهوک  دالوپ  وچ  **** ياپ دروآرد  هدنور  هوک  هب 

هاگراب دز  تسب و  ورف  هلیوط  **** هاش کیدزن  شیب  مک و  لزنم  ود 

راک هب  درآ  يزاب  بش  هچ  وا  اب  هک  **** رایرهش زا  يدیسرپ  زور  بش و 

تسرد دیوگزاب  وا  لاح  ات  هک  **** تسج زاب  ار  سوساج  هتفر  ناهن 
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هوکش اب  تکوش و  اب  تسیهاش  هک  **** هوژپ ناهنپ  درم  نآ  شداد  ربخ 

یمدآ تروص  رد  تسا  هتشرف  **** یمدرم دراد و  شهد  اهد و 

شومخ تمحز  هب  وگنخس  تولخ  هب  **** شوهزیت هتسهآ و  دنمدرخ و 

سک نوخ  رد  لیجعت  هب  دشوکن  **** سفن درآرب  تنوکس  گنس و  هب 

وزا دونشخ  قلخ  یضار و  ادخ  **** وزا دوس  ار  لدع  نابز  ار  متس 

زین سک  هودنا  هب  ددرگن  **** دای هب  یکین  هب  زج  سکز  دراین 
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داش

درمن شمیب  وک ز  يا  هنادرم  هن  **** درب تسد  وا  رب  وک  یسک  مدیدن 

تسشراخ اب  هراخ  وا  كون  زا  هک  **** تسشرآ هبعج  زا  شریت  رگم 

شخب جنگ  دوش  درآ  فک  رب  یم  وچ  **** شخرد نوچ  دوب  دریگ  ریشمش  وچ 

دروآ راک  هب  تمکح  زغم  همه  **** دروآ رایع  رد  نخس  دقن  وچ 

تسس شیوخ  �هتفریذپ  دریگن  **** تسرد دشابن  ناک  دونشن  نخس 

راکش رد  زج  ناتسبش و  رد  زجب  **** راک زیگنا  قنور  هگیاج  ره  هب 

گنج تقو  دسر  نوچ  دوب  ابیکش  **** گنرد درادن  ندرک  ریجخن  هب 

وا داز  رب  داز  کلم  رب  کلم  **** وا داد  شناد و  زا  نمیا  ناهج 

دوب نارایشوه  زا  هب  یتسم  هب  **** دوب ناراوسهش  رس  نادیم  هب 

شدیآ بیط  يوب  دنک  تبیط  وچ  **** شدیآ بیرغ  یلایخ  ددنخ  وچ 

نب ورس  نوچ  تسار  یتسار  هگ  **** نخس كدنا  تسبیکش و  ناوارف 

رفظ دبای  هک  هگنآ  دیاشخبب  **** رو هنیک  دوش  نوچ  دنک  تسایس 

دنز نافوسلیف  اب  يار  همه  **** دنز نافوط  جوم  نخس  رد  شبل 

اهراگیپ يوس  درب  ناناوج  **** اهراک دنک  ناریپ  ریبدت  هب 

هانپ دزیا  درم  دب  هب  دتفین  **** هاگ هاگیب و  هب  دزیا  هب  دهانپ 

ار داب  دنکفا  لیپ  هک  یبسا  رب  **** ار دازآ  ورس  دشک  نیز  رد  وچ 

لین دور  رب  دشاب  هرطق  زا  مک  **** لیپ هدنز  دوب  رگ  وا  دروآ  مه 

دنک ینوخ  بسا  ریش  مرچ  زا  هک  **** دنک یفورح  شبسا  هک  ادابم 

رارش نوچ  دنز  شتآ  تسار  بچ و  **** رام وچ  دناهج  ربنچ  شیپ  سپ و 
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دنتشاد ناشک  رگشل  هب  ار  ناهج  **** دنتشاد ناشن  رسفا  زک  یکولم 

نکش رگشل  يارآ  رگشل  یهز  **** نزغیت شرگشل  رد  تسین  وا  زج 

يا هراچیب  یفیعض و  زک  رگم  **** يا هراوخنوخ  چیه  زا  دشیدنین 

طاشن دبای  وچ  ددنخ  هزادنا  هب  **** طاسب ار  هگراب  دنکفا  خارف 

یسب دیامن  شزاون  دنیب  وچ  **** یسک رد  دوخ  میظعت  دنیبن ز 

شرتسا نداد  دوب  هلیوط  **** شرهوگ ندیشخب  تسا  هنیزخ 

دهد روشک  رهش و  وا  رز  ياج  هب  **** دهد رز  یسک  رگ  ناگدنهاوخ  هب 

رد شلد  درآ  هک  يدارم 
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راگزور مک  هب  شراگزور  دهد  **** رامش

يدزیا هرف  نآ  زا  دیهوکش  **** يدرخب ناز  تفای  ربخ  ناقاخ  وچ 

دش مرگ  وا  رادید  هب  شچیسب  **** دش مرن  شلد  ورسخ  مرزآ  هب 

هاش حلص  رب  درک  بلط  هناهب  **** هار تسب  رب  گنج  �هشیدنا  رب 

دنتشارفا تیار  نیچ  ناکرت  هک  **** دنتشادرب هصق  ناهج  هاش  هب 

ماد هب  دیآ  هک  هب  نآ  دوخ  ياپ  هب  **** ماخ ریجخن  هک  دز  لثم  هشنهش 

دنک يدرم  دازآ  هک  يدرم  هن  **** دنک يدربن  مه  وا  نم  اب  رگا 

درک هاتوک  رود  هر  رب  ام  هب  **** درک هار  کبس  ار  امش  دارم 

گنس هراخ  وا  رب  دیرگب  نیچ  رد  هک  **** گنت يوربا  رد  نیچ  شمرآ  نانچ 

دورد ار  هش  دیشروخ  دیناسر  **** دوبک رهپس  زک  نامد  هدیپس 

دناشف دناد  هرهز  يرتشم  رب  هک  **** دناشن ار  شنم  دراطع  ریبد 

هتساکان هام  زا  رت  نازورف  **** هتسارآ تساوخرد  همان  یکی 

میب رگیدو ز  دیما  همین ز  یکی  **** مین ود  شرازگ  رد  هتخاس  نخس 

تفرگرد نیزفا  نخس ز  نیتسخن  **** تفرگرب ملق  نزملق  ریبد 

دابم شنیرفآ  وا  دای  یب  هک  **** دای درک  ار  هدننیرفآ  ناهج 

تسوزا ماک  ار  هدنیوج  درم  لد  **** تسوزا مارآ  دیما و  هک  یئادخ 

ام رادهگن  شتآ  رد  بآرد و  **** ام راک  �هراچ  یگراچیب  هب 

جنر دناهر ز  درآ  شیاشخب  وچ  **** جنگ هب  دیامن  هر  دنک  ششخب  وچ 

زارط نیا  تسب  شقن  وا  نامرفب  **** زاس چیه  هنب  زا  دوبن  ار  ناهج 

تسوا ناوخ  نیرفاک  نیرفآ  وا  رب  **** تسوا نامرف  هب  وک  یسک  هدیزگ 
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دنتخادنا هش  نابز  رب  نخس  **** دنتخادرپ همان  رس  زا  کلک  وچ 

تسرپ ردنکس  اداب  هک  ناقاخ  هب  **** تسد هریچ  ردنکسا  همان ز  نیا  هک 

دورد ناقاخ  ناج  رب  داب  ام  ز  **** دوبک خرچ  ياراد  نامرف  هب 

شخر میدنار  موب  نیرد  ام  نوچ  هک  **** شخب داد  ورسخ  نآ  دناد  نانچ 

میدمآ نیچ  ناقاخ  نامهم  هب  **** میدمآ نیمز  ناریا  زا  گنج  رب  هن 

يرگشتسرپ ار  نامهیم  دنک  **** يربنامرف هار  زا  هک  لد  نادب 

دنک قرشم  ز  **** باتفآ دنلب  رگ  امش  رهش  هب 
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باتش برغم  يوس 

هاپس مدیشک  قرشم  هب  برغمز  **** هار کنیا ز  هک  مباتفآ  نآ  نم 

غیرد یب  ناگدنهاوخ  هب  مدادب  **** غیت هب  متفرگ  يدیپس  ات  هیس 

متخات نیمز  قرشم  هب  برغمز  **** متخاس نیچ  مزع  شبح  دح  ز 

دنمس مدناسر  شهاگ  هولج  يوس  **** دنلب باتفآ  هگنییاپ  ز 

دیپس نیمسای  نیچ  هب  مراکب  **** دیب کشم  متشاک  ناتسودنه  هب 

نم نامرف  طخ  زا  رس  ناچیپم  **** نم نارود  چیپ  زا  یسرت  رگا 

شوگ هدندرگ  خرچ  تدناچیپب  **** شوه يار و  نم  رما  زا  یچیپ  رگو 

ریلد دیارد  ناروگ  ریجخن  هب  **** ریش دنت  نیا  هک  روایم  یئاج  هب 

ناتسودنه دای  ار  لیپ  هدم  **** ناتسوب نیزا  ریش  یپ  نادرگب 

دنروآ دورس  ناتسم  دای  رب  هک  **** دنروآ دورف  دوخ  رس  رب  الب 

گنز يارحص  هب  دش  نوخ  يایرد  هچ  **** گنج زور  نم  ریشمش  ات ز  نیبب 

روف هیامورف  ياجب  مدرک  هچ  **** رورغ مدناشن  اراد  هنوگچ ز 

تخت جات و  زا  مدروآرد  نوچ  رس  هب  **** تخب يورین  هب  ار  ناورسخ  رگد 

نم هب  نودیمه  ددرگ  راتفرگ  **** نم هب  نودیرف  دیآ  هک  نودیا  رگ 

متخادرپ هناخ  نآ  هناگیب  ز  **** متخات نم  هک  یموب  زرم و  ره  هب 

دوبن ار  وا  یهاوخدب  چیه  نم  ز  **** دومن یهاوخکین  ارم  وگ  یسک 

راوخ راهنز  هتفگ  نآ  رب  متشگن  **** راهنیز دوخ  هب  ار  یسک  مداد  وچ 

نورب نامیپ  دهع و  زا  رس  مدربن  **** نومنهر دش  دهع  رب  وچ  منابز 

تسد هب  مرآ  ینیچ  یئامغی و  هک  **** تسشن مراین  ناز  نیچ  امغی و  هب 
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تسیئامغی ینیچ و  نامالغ  **** تسیئایرد رد  یسب  دوخ  ارم 

نیچ هب  ناریا  کلم  زا  رتهب  یسب  **** نیمز رب  نامسآ  ندمآ ز  ریز  هب 

غارچ یناشک  رصرص  داب  رب  هک  **** غامد رد  نیچ  كرت  يا  وت  يراد  هچ 

جنس هنیک  يدش  ناربزه  اب  ارچ  **** جنگ لزن و  نداتسرف  ياج  هب 

هاپس ندیشک  ردنکس  دس  وچ  **** هار فرط  رب  تسیچ  ندمآ  دورف 

یتخادنارب شتآ  رب  يروخب  **** یتخاس ام  راکیپ  دصق  رگا 

زاس رذع  رگا  رذع  اجک  **** يدمآ زاب  لابقا  شیپ  رگو 
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يدمآ

رام �هرهم  ای  تسرام  �هلس  رد  هک  **** رامش منادب  ات  ارم  هد  ربخ 

دندمآ شورخ  رد  نم  ریصقت  ز  **** دندمآ شوج  هب  يروبص  زا  هاپس 

دنا هدید  نینچ  هبرف  يوهآ  مک  **** دنا هدید  نیچ  يوهآ  مناربزه 

نم ناریلد  نوخ  رب  دنریلد  **** نم ناریش  ریجنز  دندیرب 

زیر زیر  ار  هبعج  بغش  زا  دننک  **** زیت ناکیپ  راقنم  ریترپ و 

تسنم دص  نم  رگ ز  ینم  اجنآ  رگ  **** تنسمشد نیا  هار  رد  مشچ  نانس 

تسکش ار  يرگشل  دسر  يریت  ز  **** تسش دنریگ  وچ  مکرت  نامالغ 

دوب ناریگ  تسش  نیا  جامآ  مه  **** دوب ناریم  تسش  ورسخ  رگا 

تشد دود  دش  دوب  نیچ  شقن  رگا  **** تشذگرب نم  دود  �هدود  رب  وچ 

مروخ یبآ  سک  اب  را  مبآ  دابم  **** مرذگب نوچ  مرزآ  دنویپ  ز 

دروخ ار  ایگ  شتآ  نافوط  هک  **** دروخ ار  اهدژا  نانچ  منانس 

دنک ناریش  يولهپ  هناشن ز  **** دنک ناریلد  رب  رذگ  مریت  وچ 

درگ ریشمش  رب  مرآرب  ایرد  ز  **** دربن مه  دوب  ایرد  فرژ  مرگ 

شمناشوپب نهآ  راگنز  هب  **** شمناشوجب دشاب  هوک  رگو 

منکفا لیپ  هکلب  نتلیپ  هش  **** منکشب ار  لیپ  �هجنپ  مهب 

نزو هدنرد  ریش  رب  درادن  **** نزوگ تشپ  روگ و  ندروخ  نیرس 

راکش ناغرم  ار ز  نایهام  دهد  **** راک هب  دیآرد  يرحب  نیهاش  وچ 

گنهن وچ  نهد  رد  اهدژا  ارم  **** گنچ اپ و  یب  دینایهام  امش 

دنروخ یم  نان  غیت  نوچ  نادند  هب  **** دنروخ یم  ناوختسا  ناک  زین  ناگس 
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دربتسد يزوریپ و  دوب  ارم  **** درشف یپ  نم  يورین  هک  اج  ره  هب 

منک ینابرهم  نابرهم  يوش  **** منک یناتساب  نیک  يروآ  نیک  وچ 

گنچ هب  دیآ  ود  ره  نم  يایرد  ز  **** گنهن رگ  دیاب و  ترهوگ  رگا 

هتخیر وا  رب  رهوگ  یگنهن و  **** هتخیگنا مغیت  رگم  يدیدن 

مرغاس رد  رهزاپ  تسا و  رهز  هک  **** مرکیپ اهدژا  نآ  جنگ و  نآ  نم 

اهب درآ  هچ  ات  نم  هب  هد  ربخ  **** اهدژا زا  جنگ و  زا  وت  دزن  هب 

مروآ دنب  ریز  ترس  ین  رگو  **** مروآ دنرپ  رد  تنت  ییآ  رگ 

مدومن یمرن  یتشرد و 
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ار وت  مدومزآ  لوق  ود  ره  نیدب  **** ار وت 

مرذگب نیچ  كاخ  رب  دیشروخ  وچ  **** مرد رب  ینک  یکاخ  ياپ  رگا 

نیچ يایرد  هب  ار  نیچ  كاخ  همه  **** نیک هار  زا  مزادنارد  ین  رگ  و 

گنج حلص و  تروص  نم  هب  یئامن  **** گنرد يزاسن  یناوخب  همان  وچ 

زیر بالیس  ربا  رد  تسشوج  هب  **** زین بالیس  هک  يزاسن  لفاغت 

ساره درادن  سک  زک  درک  بلط  **** سانش مدرم  درم  یکی  ناد  نابز 

درپس ناقاخ  هب  ردنکس  رهم  هب  **** درب زغن  �همان  ات  داتسرف 

هاگ جوا  زا  نداتفا  تساوخ  ورف  **** هاش ناونع  دناوخ  ورف  ناقاخ  وچ 

سانش كریز  دوب و  شنم  كریز  هک  **** ساره دمآ  لد  رد  شتبیه  نآ  زا 

هاش دزن  موش  ای  منز  هش  رب  هک  **** هار تسب  وا  رب  یلایخ  رکیپ  ود 

دروآ باوخ  ریز  رگ  هراچ  رس  **** دروآ بات  هشیدنا  رد  یگنر  ود 

ردنکسا خساپ  رد  ناقاخ  شلاگس  شخب 43 - 

باوخ میآرد ز  ات  نم  هب  ناشفا  رب  **** بالگ نوچ  �هداب  نآ  یقاس  ایب 

تسود هب  اهرس  درد  همه  ياود  **** تسود هب  اهرگج  بآ  هک  یبالگ 

نک شیوخ  �هشیدنا  زین و  وش  وت  **** نک شیپ  رد  زیخانم و  بیقر 

ارم نک  اهر  دوخ  �هشیدنا  هب  **** ارم نک  ادج  رطاخ  قیوشت  ز 

یسب دوخ  اب  تسه  وگتفگ  ارم  **** یسک يوگتفگ  رس  مرادن 

تسشن مه  دوش  رهوگ  ناک  اب  هک  **** تسدرود زا  يرادیرخ  دیآرگ 

دنک یماکداش  نخس  مزب  هب  **** دنک یماظن  جنگ  ياشامت 

تسین هناگیب  جاتحم  تسه  رگو  **** تسین هناخ  رد  هناخ  �هجاوخ  وگب 
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بیرغ نابیرغ  اب  ینمشد  دش  هک  **** بیقر هتسجخ  یپ  يا  متفگ  اطخ 

دنسپان دوب  رد  نتسب  رد  هک  **** دنبم رد  یسک  يور  هب  ام  رد 

داشگ دیابب  ایرد  وچ  ام  رد  **** داهن ایرد  مان  نخس  ار  ام  وچ 

نزب یبارخ  رد  يا  همیخ  هم  وچ  **** نزب یبآ  ياشگب و  هناخ  رد 

ناگدنیوگ هاش  رد  دننیبب  **** ناگدنیوج دنیآ  هک  نک  اهر 

مروآ باتش  نالیگ  هب  هلیگ  ز  **** مروآ باقن  رد  خر  وچ  ادرف  هک 

دباین **** نم رادیرخ  دیآ  هک  سک  اسب 
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نم رادید  يوس  یهر 

يرتفد رب  دننیب  هدنراگن  **** يرگتروص کلک  زا  یشقن  رگم 

ما هدنار  اجک  مهدا  مدوب  اجک  **** ما هدنام  نوچ  رود  وزک  نیب  نخس 

هتساوخ نآ  زا  داد  نینچ  رهاوج  **** هتسارآ جنگ  �هدنرازگ 

باتفآ نوچ  دروآرب  نیچ  زا  رس  **** بایسارفا کلم  ثراو  نوچ  هک 

مور یئاهدژا ز  نانچ  هدنمد  **** موب زرم و  نادب  دماک  تفای  ربخ 

دوب هدنام  ورف  ناریح  راک  نآ  رد  **** دوب هدناوخ  رب  هاش  �همان  نامه 

تسج زاب  دوخ  راک  �هتشررس  **** تسرد يار  كاپ و  �هشیدنا  هب 

باوج دسیون  ار  هش  قاثیم  هک  **** باوص شیار  دید  نانچ  نیتسخن 

زارف درآ  ینیچ  �هدنسیون  **** زاس کلک و  ذغاک و  ات  دومرفب 

هاگن دراد  هیاپ  وا  رد  ار  نخس  **** هاش راوازس  دسیون  یباوج 

ریرح رب  هیس  کشم  دنکارپ  **** ریبد کباچ  تسد  ملق  فان  ز 

بیکش دیامن  مدرم  زغم  رد  هک  **** بیرفلد �هدرورپ  ياهنخس 

دهد يرای  حلص  رب  هک  یباتع  **** دهد يراودیما  هک  یباطخ 

ار گنس  دهد  یمرن  هک  یبیرف  **** ار گنج  هر  ددنب  هک  ینوسف 

زیتس رد  يرد  عضاوت  رد  يرد  **** زیت ناکیپ  وچ  یئاهدنب  نابز 

تسرد دش  اهمان  وزک  یمان  هب  **** تسخن زا  دوب  همان  رس  زارط 

همه راد  هدنز  هدنز و  دوخ  هب  **** همه رای  رای و  یب  دنوادخ 

زاون اناوتان  نک  اناوت  **** زاسراک دزیا  نیرفآ  ناهج 

رهچ کیرات  وید  شک  رد  ملق  **** رهپس نانشور  شکرب  ملع 
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ریگ ياج  �هطقن  هد  تنوکس  **** ریذپ شبنج  راگرپ  شخب  شور 

دیسر دهاوخ  هچ  ره  �هدنناسر  **** دیدپ دمآ  هچ  ره  روآ  دیدپ 

تسد تسین  وا  رارسا  رب  یسک  **** تسم رایشه و  شوماخ و  ایوگ و  ز 

سب تساروا  قلطم  يدنوادخ  **** سکچیه زا  دیان  یگدنب  زج  هب 

نیمز نامسآ و  دیدپ  دش  وزک  **** نیرفآ ناهج  نیرفآ  زا  سب 

راگدرک زا  وت  رب  نیرفآ  داب  هک  **** رایرهش شزوپ  رد  هدنار  نخس 

دیلک شنیرفآ  داد  وت  تسدب  **** دیدپ ارناهج  دماک  هاش  ره  ز 

تسد دوب  ار  وت  ناروت  ناریا و  رب  **** تسشن يدرگ  وت  ایرد  هب  ایرد  ز 

قرشم طخ  رب  ملع  **** یتخادرپ وچ  برغم  راگرپ  ز 
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یتخادنا

ریس راگیپ  لد ز  دشن  تزونه  **** ریز الاب و  هلمج  ناهج  یتفرگ 

تسهتوک بش  تسا و  زارد  هناسف  **** تسهر رب  اهدژاک  شکزاب  نانع 

موب زرم و  نیا  يامرف  راک  منم  **** مور ناریا و  هاش  یئوت  ردنکس 

شوکم يدنت  هب  نم  مرگید  یکی  **** شوگ هتفس  یسب  نم  نوچ  تسه  ار  وت 

یمدآ دوب  یکاخ  هک  هب  نامه  **** یمز زا  كاخ  میکاخ و  وت ز  نم و 

سک رتهب ز  كاخ  رد  تسین  یسک  **** سب تسکاخ و  هب  ات  يرورس  همه 

دنتخانشن زاب  وز  هرطق  رگد  **** دنتخادنارد ایرد  هب  هرطق  وچ 

خارف دش  یتمعن  ارم  راید  **** خالگنس نیا  بوص  رد  وت  روضح 

ساپس دزیا  دزن  دنک  رتنوزف  **** سانش دزیا  درم  یتمعن  رهب 

دومن دیابن  نوچ  مدزیا  ساپس  **** دوزف رب  یتمعن  نم  هب  دزیا  وچ 

چیه دنمدرخ  درادن  هب  نیزک  **** چیسب دزیا  رکش  میز  ات  منک 

زارف رگشل  وت  يرآ  هک  اج  ره  هک  **** زار دنوادخ  نیدنچ  مدینش ز 

موب زرم و  نادب  یناگرازاب  هب  **** مور لها  زا  دنچ  ینت  یتسرف 

درس مرگ و  زا  دیآ  شیپ  هک  یماعط  **** دروخ دنبای  هچنآ  دنرخ  ات  نادب 

هاگن تمعن  میظعت  دنرادن  **** هاچ هب  رسکی  دنزیر  دنزوسب و 

یهن اجنادب  رس  اهدژا  نوچ  وت  **** یهت ددرگ  رهش  ناز  وچ  هریخذ 

ار موم  دنک  زجاع  هک  شتآ  وچ  **** ار موب  نآ  یگرب  یب  یناتس ز 

زاین نیا  دوخ  رهش  زا  منادرگ  هک  **** زابشیپ مدمآ  نآ  رهب  زا  نم 

نتخادرپ هشوت  نیچ  دیاشن ز  **** نتخاس نوسف  قرز و  هب  هچ  رگا 
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گنر بآ و  نآ  درآ  درد  غاد و  نیا  هک  **** گنج شاخرپ و  یتشآ ز  کیلو 

بآ رد  یتشک  زین  ار  وت  دتفا  هک  **** بارخ ار  ناینیچ  �هتشک  نکم 

تسیورسخ زا  رترب  ادخ  مکح  هک  **** تسیوق تتسد  هچرگ  وشم  لد  يوق 

زیتس توق  دنوادخ  اب  دنک  **** زیت هار  زک  تسین  ار  دنمدرخ 

دب کین و  زا  يراک  ره  وت  مکح  هب  **** درخ نوچ  یملاع  هدمآ  راک  هب 

یسک وک  یسک 
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رامش دریگنرب  وز  هدنرامش  **** راک هب  دیاین  ار 

تسارت یهلا  رف  نامرف و  هک  **** تسارت یهاشداپ  ناهج  زا  لصا  هب 

تسس ياهانب  رد  للخ  دشاب  هک  **** تسخن دیاب  لصا  ار  زیچ  همه 

روز هب  دشاب  هویم  ندیناسر  **** رولب زا  قیقع  ندرک  هرقن  زا  رز 

سک نادند  هب  دشابن  شوخ  یلو  **** سر هناخ  ار  بیس  یسک  ره  دنک 

دیدپ لداع  هاش  زا  دیان  متس  **** دیرفآ لدع  رهب  زا  دزیا  ار  وت 

يرواد نیزا  تیزور  دنسرپ  هک  **** يروای نکم  ار  ناگراکمتس 

دنک دوخ  يدابآ  رد  یبارخ  **** دنک دب  ار  يار  نوچ  يار  وکن 

درس يامرس  هب  مرگ و  يامرگ  هب  **** درون زا  هاگ  هاگ  ناهج  ددرگ  وچ 

يور شیوخ  تداع  زا  دنادرگ  هک  **** يوجم تمالس  يدرس  مرگ و  نآ  رد 

لاصخ دیامن  دوخ  تیصاخ  هب  **** لاس لصف  زا  یلصف  ره  هک  هب  نانچ 

تشبنرس دروآ  زومت  زا  زومت  **** تشرس دیامن  یعیبر  زا  عیبر 

راگ زور  شدرگ  وا  رب  ددرگب  **** راک ریبدت  ددرگب ز  وا  چنآ  ره 

تسردنکسا کی  ره  ام  ینرگو ز  **** تسروآ مان  فاصنا  هب  ردنکس 

درگ هوک  زا  شبنج  کی  هب  مرارب  **** دربن دیاین  نم  زک  رادنپم 

جارخ مدنروآ  ناتسودنه  ز  **** جاع تخت  مهن  نالیپ  تشپ  رب  وچ 

ریش تشپ  رب  هتشپ  رخ  قاط  منز  **** ریز هب  مرآرد  ار  نایژ  ربژه 

يرواد نتسج  رد  وت  اب  مین  **** يروآ مان  یهاش و  هب  نکیلو 

زامن مرآ  تشیپ  ناگدنب  نوچ  هک  **** زاتکرت نیا  يدرک  نآ  رهب  زا  رگ 

نیچ نایادخ  روشک  �هلمج  نم  هن  **** نیمز رب  مهن  رس  وت  هاگرد  هب 
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ساپس مریذپ  يریذپ  نامرف  هب  **** سایق رد  يرواک  وزرآ  رهب 

تسین هراچ  ارم  یتسرپ  نامهم  ز  **** تسین هراغیب  چیه  يرواد  نیا  رد 

زاب درب  ات  دندرپس  دصاق  هب  **** زاون رطاخ  بوخ و  نینچ  یباوج 

روگ ریجخن  هب  دش  رت  هدنبیکش  **** روز ریش  هش  خساپ  دناوخ  رب  وچ 

هاگحبص ات  ماش  زا  نمیا  دوبن  **** هاش نوخیبش  زا  نیچ  رادهپس 

رب دوب  رت  هولج  یهب  **** باتفآ اهزور  زا  هک  يزور  هب 
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بآ كاخ و 

يامنهر اب  درک  يرگشلاگس  **** يار شوه و  رس  زا  نیچ  رادهپس 

وا رون  رپ  يار  زا  نشور  ناهج  **** وا روتسد  دوب  يا  هدیدناهج 

یتخاس وا  راک  وا  نامرف  هب  **** یتخادنارب ناقاخ  هک  یباسح 

تسرد يار  تشاد  اهراکرد  هک  **** تسج يار  نادراک  نآ  زا  راک  نارد 

چیپ خرچ  ار  خرچ  مهد  هنوگچ  **** چیسب ار  يرواد  نیا  مراد  نوچ  هک 

نیچ يوربا  هب  دمآ  هک  نیچ  نیدب  **** نیک رهم و  زا  میامآرب  هرهم  وچ 

تسیورسخیک جات  شرب  كرات  هب  **** تسیوق فلاخم  مزاس  برح  رگا 

منک اراکشآ  قلخ  هب  ینوبز  **** منک ارادم  شزیتس  رد  رگو 

راید نیا  ندرک  رذگ  زا  دوب  هچ  **** رایرهش نیا  دوصقم  هک  منادن 

ریزگان ار  وت  تحیصن  زا  تسه  هک  **** ریزو خرف  تفگ  نیچ  ناقاخ  هب 

وت يامرفراک  دوش  يدنت  هک  **** وت يار  يدنت  زا  مشیدنارب 

تدیآ رود  راک  زا  نتشگ  نوبز  **** تدیآ رورغ  رگشل  هب  جنگ و  هب 

دنبم رد  وا  رب  ار  یتسود  رد  **** دنمروز نینچ  دمآ  يرادناهج 

تفگش ندنام  راک  نیا  رد  دیاشن  **** تفرگ تیالو  دمآ  هک  اج  ره  هب 

نیا تسیزاس  راک  هتکن  همه  **** نیا تسیزاب  راک  یتشادنپ  هچ 

دوب یئامزآ  يادخ  تموصخ  **** دوب یئادخ  يراک  هنوگنیدب 

بارخ دیاش  درک  ار  زربلا  هن  **** باتفآ اب  غیت  ندز  دیاشن 

دنزگ درآرد  نایازگ  تلود  هب  **** دنلب رهپس  ینرا  وش  هریذپ 

نتخاس ینمشد  نالبقم  اب  هن  **** نتخادنا دیاش  ار  لابقا  هن 
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تخس تسنالبقم  ندنکفا  هک  **** تخبکین لبقم  رد  زیوایم 

شفرد اب  ندز  دیاشن  هچناپط  **** شفک رآ  شیپ  تسب  رمک  لبقم  وچ 

زارد دنامن  اج  نیا  هناگیب  هک  **** زاسب وا  اب  شیب  مک و  هام  کی  هب 

تسرد ددرگ  رید  دنکشب  نوچ  هک  **** تسخن هنیگبآ  رب  گنس  نزم 

نورب دران  يوم  هگمخز  یلو  **** نوخ ار ز  اهمخز  دوب  یتسرد 

هار موب  نیرد  دبای  مرزآ  هب  **** هایس ياهدژا  نیک  شوک  نآ  رد 

دیسر نیچ  رد  رب  اهدژا  نیا  هک  **** دیسر نیرفن  زور  نآ  رب  ینیچ  هب 

درم هب  يدوبک  یب  يا  هماج  دسر  **** دروجال دبنگ  زک  رادنپم 

جراخ ناهج  ياون 
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تسیگنچ رد  هن  مشیرب  رد  للخ  **** تسیگنهآ

ینک يرای  هک  هب  ار  گنهامه  **** ینک يراگزاس  رگ  هدرپ  نیرد 

يروای کلف  زا  دیدن  ششوک  هب  **** يرواد نآ  رد  نوچ  نیچ  رادفرط 

شدمآ رامش  رد  يرگشتسرپ  **** شدمآ رایتخاک  اهراک  نآ  زا 

هاش دزن  دوش  نالوسر  مسر  هب  **** هار هب  رس  درواک  دش  مزع  نآ  رب 

ار هاگرد  نازارفرس  نامه  **** ار هاش  يرادناهج  دنیبب 

بآ رب  قروز  دنکفارب  لحاس  ز  **** باتفآ شک  قروز  هک  هگرحس 

نتشیوخ زا  تسارارب  یلوسر  **** نتخ رایرهش  نیچ  رادهپس 

تفاینرد سک  زار  ناک  هنوگنادب  **** تفاتش ملاع  هاش  هگرگشل  هب 

یهگآ هاش  تفای  ندمآ  نآ  زا  **** یهشنهاش هاگرد  هب  دمآ  وچ 

تسرد نتفگ  هب  كرابم  ندید  هب  **** تسچ هداتسرف  یلوسر  ناقاخ  هک 

دنهد شرارق  نالوسر  ياج  هب  **** دنهد شراب  هک  ورسخ  دومرفب 

زامن ار  هش  درب  نانک  شتسرپ  **** زارفرس روآ  مایپ  دمآرد 

ياجب درآ  هدومرف  ياهنخس  **** ياپ دنیشن ز  ات  هش  دومرفب 

درک هدجس  ار  هدنناشن  تسشن و  **** درم يوگنخس  نآ  هاش  نامرف  هب 

دزن مد  نتشیوخ  دب  کین و  هب  **** دزن مهرب  هدید  دش و  ینامز 

دنام شوماخ  هطقن  نوچ  هقلح  نآ  رد  **** دنام شوهدم  هقلح  نآ  راگرپ  ز 

رایب يراد  کین  را  یماغیپ  هک  **** رایرهش زا  دمآ  نانچ  تراشا 

غیت وچ  دمآ  رد  ینابز  رهوگ  هب  **** غیم ریز  رد  هدیشوپ  يور  هم 

موب زرم و  همه  اداب  دنمورب  **** مور ناریا و  هاش  دش  دمآ  زک 
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نیمز رسکی  داب  وا  نامرف  هب  **** نیچ ياصقا  هراب  رگد  ات  نیچ  ز 

دابم شهانپ  یب  ناهج  ریرس  **** دابم شهاگرابرد  یب  ناهج 

نم راتفگ  تسساره  رد  نآ  زک  **** نم رابرد  تساهنخس  هتفهن 

ياج هناگیب  هش ز  دنک  یلاخ  هک  **** يار دید  نانچ  نم  �هدنتسرف 

وا شیک  رب  داب  نیرفاک  وا  زج  **** وا شیپ  ناگصاخ  زا  سک  دشابن 

تفگ هدیشوپ  زار  ار  وت  دیابن  **** تفهن رد  دوب  اجنآ  نت  کی  رگا 

نتسارآ تولخ  رد  دیهوکش  **** نتساوخ نانچنآ  یتولخ  زا  هش 

دنلب ورس  ياپ  رب  دنداهن  **** دنب ياپ  یکی  رز  زک  دومرفب 

هب ار  شدعاس  نامه 
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رز ریجخن  ریز  رد  دندیشک  **** رمک نیرز 

دنتخات رد  يوس  ناگصاخ  نامه  **** دنتخادرپ قلخ  زا  هگنآ  يارس 

شیپ ساملا  غیت  یکی  هداهن  **** شیوخ ياج  نآ  رد  یلاخ  دنام  کلم 

ياشگ رب  هرگ  ار  نخس  هتفهن  **** ياج تسیلاخ  تفگ  ار  هداتسرف 

زاب درک  هرگ  هتفهن  زار  ز  **** زار هدیشوپ  درم  هش  نامرف  هب 

دنکفرد اعد  زا  نآ  زاغآرس  **** دنکفرب نخس  يور  عقرب ز  وچ 

غارچ نشور  وچ  دبات  خرس  لگ  **** غاب هب  دشاب  هدنیور  هزبس  ات  هک 

هتخومآ يزبسرس  وت  زا  ناهج  **** هتخورفارب لگ  نوچ  داب  تخر 

داب وت  ماک  هب  تلود  راک  همه  **** داب وت  مان  ریز  کلف  نیگن 

راک هب  دیابن  شیاین  دسانش  **** رایرهش ار  هدنبرگ  هک  منآرب 

تسین هار  وا  شیپ  یتسار  زا  هب  **** تسین هاگآ  هدیشوپ  زار  زا  رگ 

ما هداتفا  يدنکفاک  شیپ  نازک  **** ما هداتسرف  دوخ  دصاق  نآ  نم 

نیمز مسوب  هاش  تمدخ  رد  هک  **** نیچ رادهپس  ناقاخ  هاش  منم 

وا رازاب  درمشن  هدیدنسپ  **** وا راک  یخاتسگ  ردنکس ز 

تشپ ابید ز  يور  دوب  ادیپ  هک  **** تشرد دزرب  گناب  وا  رب  يدنت  هب 

ار کشم  �هفان  رگج  زا  نامه  **** ار کشجنگ  زاب  زا  نم  مسانش 

باقن مرادنرب  ناگدیشوپ  ز  **** بآ مرزآ و  مرادهگن  نکیلو 

تتشاذگن هدیشوپ  هدرپ  رد  هک  **** تتشاد نآ  رب  یئور  خاتسگ  هچ 

موم وچ  یناد  مرن  ار  دالوپ  هک  **** مور هاش  زا  يدید  یتبیه  یب  هچ 

نم يوزارت  رد  ینکفا  كاخ  هک  **** نم يوزاب  روز  زا  يدیسرتن 
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ریش هار  زا  دباترب  هک  هب  نانع  **** ریلد دشاب  هچ  رگ  ناوج  نزوگ 

نیرفآ رازه  دص  روخرد  يا  هک  **** نیچ ناقاخ  داد  نینچ  شباوج 

هاش مدیدن ز  يراهنیز  یب  هک  **** هانپ متفرگ  ناز  هگراب  نیدب 

رس هاوخدب  چیه  ارم  دربن  **** رد میآرد ز  هتفرگان  نم  وچ 

زارگ دیامن  نادند  رود  زا  هک  **** زاس هنیک  دوب  نادنچ  ریش  هیس 

ریش دنت  وا  نوخ  دنک  ندرگ  ز  **** ریز هب  درآ  ندرگ  نانک  نادند  وچ 

تسین رود  وزا  ریش  يدرمناوج  **** تسین روجنر  هاش  لد  وچ  نم  ز 

نادنچ ریشمش  میب  ارم 
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دوب نادند  زیت  نم  ریشمش  هک  **** دوب

زیت غیت  �هشیدنا  مراد  اجک  **** زیتس مرادن  ردنکس  اب  نم  وچ 

تسرد دیآ  يراتفرگ  نم  رب  هک  **** تسخن مدرکن  تنایخ  ناک  رگد 

نتخاس نیک  تسرفک  وت  اب  ارم  **** نتخات نم  يوس  يا  هدروآ  وت 

هاش دزن  مدمآ  دامتعا  نیدب  **** هار متفرگرب ز  يرگتموصخ 

یسک نانابرهم  رس  دربن  **** یسب میامن  ینابرهم  نم  وچ 

گرزب یهاوخرذع  دوب  یبیرغ  **** گرزب یهانگ  مدرک  زین  رگو 

هانگ یب  رب  هصاخ  دنک  تمحر  هک  **** هاش فاصنا  دش  ناز  رت  هدنزاون 

دنزگ دراد  رود  نایراهنز  ز  **** دنب هب  دراین  رس  ار  هدنهانپ 

مدمآ هاش  لدع  يروتسد  هب  **** مدمآ هاگراب  نیدب  نم  رگا 

تسروای نآ  زا  راک  رهب  شیادخ  **** تسرواد رگداد  ناهج  هاش  هک 

نابزرم لد  زا  داشگ  رب  هرگ  **** نابز نیریش  راتفگ  برچ  نآ  زا 

شاب دازآ  يراتفرگ  زا  تخب  وچ  **** شاب داش  يدمآ  کین  تفگ  ودب 

دومن دیابب  دمآ  یخاتسگ  وچ  **** دوب هچ  رب  ندمآ  نیز  وت  باسح 

ناهن دوخ  تجاح  وت  مرادن ز  **** ناهج هانپ  يا  تفگ  هدنهانپ 

وت هار  وت و  ياضر  منیب  هک  **** وت هاگرد  يوس  مدمآ  نادب 

تسیچ ماجنا  زاغآ و  شبنج  نیا  رد  **** تسیچ ماک  ار  هاش  ندمآ  نیزک 

راگماک ار  هاش  ضرغ  رب  منک  **** راگزور زا  دشاب  سرتسد  مرگ 

نم تسش  زا  دتفا  رود  ریت  نامه  **** نم تسد  زا  دیاشگن  ماک  نآ  رگ 

يوراد زا  هش  ددرگ  رود  رگم  **** يرگشهاوخ هب  مسوبب  ار  نیمز 
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غیت ریت و  رد  گنچ  ندز  دیاب  هچ  **** غیرد ورسخ  مرادن ز  ناج  نم  وچ 

گنس دیشارت  دیاب  هچ  یتخس  هب  **** گنچ هب  دیآ  یناسآ  هب  نوچ  رهگ 

ماگل نداد  گنج  يوس  دیاب  هچ  **** مامت ددرگ  حلص  رد  هک  يدارم 

رود هدنب  نیا  تسین  يربنامرف  ز  **** روت جات  یهاوخ و  نیچ  تخت  رگا 

نم يابآ  ياج  نم  هب  یشخبن  **** نم ياباحم  زا  يرذگب  رگو 

موش تمالغ  هدیرخان  مرد  **** موش تمان  رهم  �هدنریذپ 

هاوخکین �هدنب  دوش  هدایز  **** هاش کلم  رد  هک  درادن  ینایز 

وت يابق  **** شابم نیک  �هتسب  ابق  رد  نیچ  هب 
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شابم نیچ  یکی  وگ  ار 

اهر ینیچ  �هدنب  نم  وچ  رب  لهب  **** اهب روشک  نامالغ  دعج  ز 

هاش يوربا  قاط  هب  رود  نیچ  ز  **** هام يور  دوب  یک  نیچ  راتفرگ 

ياج هب  مرآ  يدیسرپ  هک  اهنخس  **** يار هدیدنسپ  يا  تفگ  هاشنهش 

نیمز ناروت  کلم  فک  هب  مرآ  هک  **** نیچ ياصقا  هب  مدیشک  ناز  هپس 

كاپ هناگیب  شیک  زا  یتیگ  منک  **** كاخ هب  مرآرد  رس  ار  شیدنادب 

يربنامرف هناگادج  مناشن  **** يروشک ره  هب  يریذپ  نامرف  هب 

نم ریز  رس  میلست  هب  يداهن  **** نم ریشمش  نوخیبش  یب  وت  وچ 

مهد دنم  هرهب  تدوخ  جات  ز  **** مهد يدنلب  ریرس  ار  ترس 

تخس وت  رب  اهراک  نیا  رد  مریگن  **** تخت هن  روشک  هن  مهاوخ  وت  زا  جات  هن 

شیب لخد  ارم  هلاس  تفه  یشک  **** شیوخ کلم  زا  هک  یطرش  هب  نکیلو 

لالح دشاب  وت  رب  اه  هربع  رگد  **** لاس تفه  �هربع  نم  هب  يرآ  وچ 

داد زاب  رت  هدیدنسپ  یباوج  **** داد زاس  ار  گنهرف  هدنشوین 

جارخ هلاس  تفه  نینچ  يرمع  هب  **** جات دنوادخ  نم  زا  دهاوخ  نوچ  هک 

دهد ملاس  تفه  ات  رمع  طخ  **** دهد ملام  شاداپ  هک  هب  نانچ 

وا زغم  دش  مرگ  دمآ و  دنسپ  **** وا زغن  خساپ  ار  يوجناهج 

رایشوه يا  مداد  وت  دزماپ  هب  **** راید لخد  هلاس  شش  تفگ  ودب 

دنسپ مدرک  وت  زا  لخد  هلاسکی  هب  **** دنمشوه كریز و  ار  وت  مدید  وچ 

رهب زوریپ  تشگ  یمرخ  نادب  **** رهد رالاس  ناکرت ز  رالاس  وچ 

تفگ هاش  اب  كاخ  نتفر  زا  سپ  **** تفر هاگرد  كاخ  هژم  كون  هب 
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يادخ زا  داب  شورین  هک  درایب  **** ياجب ار  دوخ  راتفگ  هچ  رگ  هش  هک 

تسرد ورسخ  تسد  زا  دیاب  یطخ  **** تسخن يراهنیز  نینچ  اب  ارم 

شیوخ ياج  زا  دزیگنینرب  مهش  **** شیپ هلاسکی  لخد  مشک  نم  نوچ  هک 

هاگن مراد  شیوخ  رس  رهب  ز  **** هاش طخ  منک  وزاب  ذیوعت  هب 

ار هار  مرپسن  افو  رب  زج  هک  **** ار هاش  نم  زین  نوخ  هب  طخ  مهد 

هک **** یسب نامیپ  تفر  ناشدهع  نیرب 
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یسک دشوکن  یئافویب  رد 

رهپس دنامزاب  شور  زک  رگم  **** رهم دنراد  هزات  نیک  دنیوجن 

راگتسر ار  هتسب  ورف  نآ  دننک  **** راب نابیقر  ات  هش  دومرفب 

دنهن رهوگ  جات  شرب  كرات  هب  **** دنهن رترب  �هیاپ  شرز  دنب  ز 

زاب تشگرب  شیوخ  هگرگشل  هب  **** زاسب رصیق  ناقاخ ز  راک  دش  وچ 

تفرگ ربنع  گنر  ناهج  داوس  **** تفرگ رس  رب  رتچ  بش  ناطلس  وچ 

دنار جنگ  رب  واگ  نیمز  دهم  هک  **** دناشف رز  زا  یجنگ  نانچ  هراتس 

زیر هعرج  ار  توقای  درک  یم  ز  **** زیت هداب  رب  درک  شنم  ردنکس 

مج ماج  مج  دای  رب  درک  ناور  **** مدحبص ات  ماش  هگ  زا  تسشن 

ار بات  کت و  هدرک  شومارف  **** ار باوخ  رذگ  رب  هتخیر  کسخ 

ساپ ياوآ  هن  رگشل  رازاب  هن  **** ساره یب  هدش  نمشد  راک  زا  لد 

دنامن بش  ات  هدنز  بش  تشاد  یمه  **** دنار حبص  ات  هناکولم  یحوبص 

تفج توقای  جات  اب  تشگ  ناهج  **** تفس خرچ  ار  هتفسان  توقای  وچ 

هاش هرابکی  تشگ  ارچ  لفاغ  هک  **** هاگپ ینابدید  رد  دمآرد ز 

نیمز شریز  هب  دزرل  هک  ناسنادب  **** نیچ ناقاخ  رود  زا  کنیا  دیسر 

هتساخرب گناب  لهد  قوب و  ز  **** هتسارآ رگشل  ناهج  رد  ناهج 

هام دیشروخ و  يور  رب  درگ  هدش  **** هار هدرزآ  هک  نالیپ  ياپ  سب  ز 

یسک نادنچ  ياجکی  هب  دنیبن  **** یسب دیوج  زاب  رگ  هک  یهاپس 

هتشابنا نهآ  زا  یئایرد  وچ  **** هتشادرب گنج  تلآ  همه 

لیم ود  زا  شیب  تسین  ودب  ات  ام  ز  **** لیپ هدنز  یکی  رب  کلم  هتسشن 
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یهشنهاش تخت  زا  دمآ  دورف  **** یهگآ هاش  تفای  هدبعش  نیز  وچ 

دربن مسر  هب  رگشل  تسارآرب  **** درون هر  �هراب  رب  زا  تسشن 

تسرد ار  وا  نامیپ  درمشن  هک  **** تسچ تسب  رمک  ناقاخ  شاخرپ  هب 

دننز نیچ  ناینیچ  زارد  وربا  هب  **** دندز نیئور  سوک  ات  دومرفب 

دنمک نامک و  زرگ و  ریشمش و  هب  **** دنلب هوک  وچ  رگشل  تسارآرب 

غیم هب  ایرد  یهوک ز  دروآرب  **** غیت ریت و  زا  هقاس  ات  گنهآ  رس 

تفای ربخ  ناقاخ  وچ 
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وا راکیپ  هب  ردنکس  دمآ  هک  **** وا راک  زا 

هاش تسمادک  اتفگ  زاوآ  هب  **** هاگبلق بکوم  زا  دمآ  نورب 

نم يور  زا  يور  ناهن  درادن  **** نم يوس  نانع  دراک  دیئوگب 

دیشکرد نیچ  هب  نگآژک  يابق  **** دینش ینیچ  زاوآ  وچ  ردنکس 

ار شیدنادب  لیپ  دنکفا  خر  **** ار شیوخ  نکفا  لیپ  دنار  نورب 

دازن ردام  یکرت ز  هنتف  یب  هک  **** داشگرب نابز  ناکرت  نیرفن  هب 

هاگن مدرم  نامیپ  دنرادن  **** هاوخم وربا  نیچ  زجب  ینیچ  ز 

ناینیچ رد  تسین  افو  دهع و  هک  **** ناینیشیپ دنتفگ  تسار  نخس 

دنا هدید  ناسک  مشچ  هب  یخارف  **** دنا هدیدنسپ  یمشچ  گنت  همه 

یتشادرب هچ  یکانمشخ  هر  **** یتشآ نانچنآ  زا  سپ  هن  رگو 

دوس هچ  رخآ  ندرک  ینمشد  نیزو  **** دوب هچ  لوا  نتسج  یتسود  نآ  رد 

یکدنا لوق  ناوارف و  یتسرد  **** یکی نامیپ  دوب و  یکی  لد  ارم 

دوب نیچ  مخ و  رپ  نیچ  كرت  لد  **** دوب نیک  امش  رهم  هک  ین  ربخ 

یتشاد ابق  نیچ  ریز  ناهج  **** یتشاد افو  ینیچ  كرت  رگا 

ویرغ يرآرب  نونکا  يدهعدب  هب  **** وید وچ  يدرک  دهع  هتسب  ارم 

ترگشل دش  جوجای  لیخ  رگو  **** ترکیپ دش  دالوپ  هوک  رگا 

ياج ردنکس ز  دس  وچ  ردنکس  **** ياخ دالوپ  جوجای  دبنجن ز 

نامگ دیآ  شنیهاش  ریجخن  هب  **** نامز دیآرس  يو  رب  هک  يورذت 

داد زاب  نوخ  هب  یطخ  کشجنگ  هب  **** داد زاس  ار  خرسرپ  نوچ  خلم 

هانگ مریذپ  يرآ  شزوپ  رگو  **** هالک میابر  یئارگ  رس  رگا 
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تسه شین  مه  شون و  مه  روبنز  وچ  **** تسه شیک  رد  هروبنز  تیز و  ارم 

راهنیز زا  ندرگ  ما  هدیچیپن  **** رایرهش ياک  تفگ  نیچ  رادهپس 

تسرد نامیپ  هب  مکحم  دنگوس  هب  **** تسخن مدوب  هک  مهاوخکین  نامه 

وت نامیپ  هب  زج  رمک  مدنبن  **** وت نامرف  ياریذپ  متشگ  وچ 

نم دوع  زا  رمجم  ینک  وبشوخ  هک  **** نم دوصقم  دوب  نآ  شبنج  نیا  زا 

هاپس مدیشک  مجنا  خرچ  رب  هک  **** هاگتسد نینچ  اب  نم  هک  ینادب 

روز تسد  یب  گنج  زا  مدرگرب  هک  **** روک زور  زجاع و  نینچ  مشابن 

هک رگشل  زاس و  نیدب 
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هوتس میاین  ایرد  هدنشوج  ز  **** هوک وچ  ینیب 

تسرکاچ نامسآ  یهر  تنیمز  **** تسرگیرای تخب  ار  وت  نکیلو 

تخرد رب  درب  رس  ار  هدنزیتس  **** تخب دنوادخ  اب  یگدنزیتس 

يرواد نامسآ  اب  تسین  ارم  **** يروای دنک  یم  نامسآ  ار  وت 

لین دور  نوچ  تفر  هش  رصم  يوس  **** لیپ تشپ  زا  دمآ  دورف  نیا  تفگ  وچ 

زارف دش  وا  کیدزن  هب  هدایپ  **** زاس رذع  ورسخ  ناک  دید  دش  وچ 

دیدپان رز  ریز  لفک  ات  رس  ز  **** دیشکرد شبکرم  یکی  اره  هب 

داد شیناولهپ  يولهپ  مه  هب  **** داد شینارماک  یگراب  رب  وچ 

زین هلاسکی  لخد  نآ  درک  اهر  **** زیچ رایسب  داد  رگد  شتآ  زج 

یهت اهنادناخ  زا  دش  تموصخ  **** یهر ناناخ  ناخ  ار  هاش  دش  وچ 

يار تشگ  یکی  ار  نکش  رگشل  ود  **** ياج نهپ  نآ  رد  دش  یکی  رگشل  ود 

دنتخیمآ مهرد  دتس  داد و  هب  **** دنتخیر خر  يوخ ز  نت و  زا  حالس 

رایرهش رب  یلزن  داتسرف  **** راید نیچ  زا  مد  ره  نیچ  رادهپس 

ماش حبص و  رد  لزن  نآ  دش  تیافک  **** مامت ار  هش  نانیشن  هگرد  هک 

ناشمارآ رگیدکی  دزن  نامه  **** ناشماج یم و  دور و  دوب  مه  هب 

دنتخاس یم  ریچحن  ياج  کی  هب  **** دنتخادرپ ریچخن  هب  یم  زا  وچ 

يا هدازآ  ره  دوخ  زا  يدازآ  هب  **** يا هداب  رگدکی  یب  دندروخن 

ینیچ یمور و  ناشاقن  �هرظانم  شخب 44 - 

تسروخرد ارم  ناج  نوچ  هک  هد  نم  هب  **** تسرورپ ناج  هک  یم  نآ  یقاس  ایب 

ار هدرسفا  نوخ  نیا  درآ  شوج  هب  **** ار هدرمژپ  رمع  دنگ  ون  رگم 
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راگزور زا  يزور  نیرت  هدیزگ  **** راهبون زا  رت  مرخ  زور  یکی 

نیشنمه رگیدکی  اب  دیشروخ  ود  **** نیچ ناقاخ  دوب  هش  نامهم  هب 

گنت هدروآرب  اهفص  نیطامس  **** گنز نیچ و  زا  ناریا و  مور و ز  ز 

هتساخرب درگ  ناهج  يور  ز  **** هتسارآ سلجم  �هرهچ  یم  هب 

شوگ هب  رهوگ  جوم  بل  هدیسر ز  **** شون زان و  اب  ياهیمرخ  نارد 

ناهج زا  دنتسیک  نیرت  كریز  هک  **** ناهگآراک راک  زا  دش  یم  نخس 

تسیچ رهب  اه  هشیپ  زا  روشک  ره  هب  **** تسیچ رهد  زا  روشک  ره  زیخ  نیمز 

یکی
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يرگنب را  دزیخ  ناتسودنه  ز  **** يرگنوسفا گنرین و  تفگ 

تخس ياهیئوداج  دسر  لباب  ز  **** تخب روش  مدرم  رب  تفگ  یکی 

قارع زا  دور  ناسارخ و  زا  دورس  **** قافتا هگ  دیاک  تفگ  یکی 

سک تسین  نایزات  زا  رتروناب  ز  **** سرتسد �هیاپ  رب  تفگ  یکی 

موب زرم و  همه  رد  دش  هدیدنسپ  **** مور لها  یشاقن  تفگ  یکی 

نیچ شقن  ناهج  رد  دش  هناسفا  هک  **** نیب شقن  يا  يدینشن  تفگ  یکی 

يروآ رخف  هب  دمآرب  یفالخ  **** يرواد نارد  ینیچ  یمور و  ز 

شیوخ راگرپ  شقن  زا  يرادومن  **** شیوخ راتفگ  هب  کی  ره  دندومن 

قاط يوربا  وچ  یقاط  دنزاس  هک  **** قافتا راک  ماجنارس  دش  نارب 

دنبشقن دروآ  دورف  یباجح  **** دنلب قاط  يوربا  ود  نایم 

راگن دراگن  ینیچ  هشوگ  نآ  رب  **** راکتسد دنک  یمور  هشوگ  نیا  رب 

رس هب  دیآ  يوعد  تدم  رگم  **** رگیدکی شیاریپ  دننیبن 

هتخادنا ددرگ  نایم  زا  باجح  **** هتخادرپ دندرگ  راکناز  وچ 

مامت ددرگ  وچ  دیآ  رت  نییآ  ون  **** مادک رکیپ  ود  ره  زک  دننیبب 

تفج قاط  نوچ  قاط  هتفج  نآ  رد  **** تفهن رد  نارگتروص  دنتسشن 

دنتخادنارب رکیپ  ربنایم ز  **** دنتخادرپ راک  زا  تدم  مک  هب 

ار گنر  مه  شقن و  مه  هن  توافت  **** ار گنژرا  ود  رکیپ  دوب  یکی 

یگرابکی دنام  ورف  تربع  هب  **** یگراظن راک  نازا  دنام  بجع 

رازگ ناس  یکی  رب  ار  گنترا  ود  **** راگن تروص  ود  نیا  دنا  هدرک  نوچ  هک 

هاگن وکین  درک  نآ  رد  نیرد و  **** هاش تسشنب  راگرپ  ود  نایم 
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ناشزار �هدرپ  رب  درب  یپ  هن  **** ناشزاب رگدکی  زا  تخانشب  هن 

تسرد يو  رب  لاح  تروص  دشن  **** تسج زاب  رظن  رد  نآ  زا  زار  یسب 

دومن یم  نآ  تفریذپ و  یم  نیا  هک  **** دوب قرف  یکی  هنایم  رد  یلب 

ار هنازرف  شقن  نآ  دمآ  عیدب  **** ار هناختب  ود  نآ  دید  هنازرف  وچ 

تفای زاب  يا  هتشر  رس  شقن  نازک  **** تفاتش نادنچ  دک و  بلط  یتسرد 

دنتخاس نایم  رد  رگد  یباجح  **** دنتخات نایمرد  ات  دومرفب 

خارف ور  یکی  دش  لدگنت  یکی  **** خاک ود  نایم  یباجح  دمآ  وچ 

دشن یمور  ياهمقر 
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گنز داتفا  ینیچ  �هنییآرب  **** گنر باز و 

رایرهش نآ  زا  دنام  ورف  یتفگش  **** راگن یب  ناینیچ  �هفص  دش  وچ 

دیدپ دمآ  لوا  رکیپ  نامه  **** دیشکرب نایم  زا  باجح  هر  رگد 

هتخودنا دراد  مقر  لقیص  هب  **** هتخورفا قاط  ناک  تسنادب 

دنتخارفارب یباجح  هنایم  **** دنتخاس یم  لغش  ناک  تقونآ  رد 

يارس ینیچ  درک  یمه  لقصم  **** ياپ هب  یمور  دوب  يرگتروص  هب 

دش هدنریذپ  وس  نیا  شزورفا  هب  **** دش هدنریگ  هفص  ناک  شقن  نآ  ره 

يروای ار  ود  ره  رصب  زا  تسه  هک  **** يرواد نارد  يوتف  تفر  نآ  رب 

تسد هریچ  دوب  ینیچ  لقص  هگ  **** تسب شقن  یسک  یمور  وچ  دنادن 

يربمغیپ هب  دش  نیچ  يوس  ير  ز  **** يرگتروص هب  ینام  هک  مدینش 

دنتفاتشب هنیشیپ  هار  نارب  **** دنتفای ربخ  نوچ  ناینیچ  وزا 

بآ ضوح  نوچ  دنتسب  هار  نارب  **** بان رولب  یضوح ز  هدنشفرد 

ریگبآ نازا  جوم  هتخیگنارب  **** ریبد کلک  ياهیگدنرازگ 

رانکرب دود  یم  نکشرب  نکش  **** رارق یب  دنک  شداب  هک  یبآ  وچ 

تسچ دنتسب  ضوح  نارب  يزبس  هب  **** تسر ضوح  بل  رب  وک  هزبس  نامه 

روبصان یگنشت  زا  تشاد  یلد  **** رود نابایب  زا  دیسر  ینام  وچ 

زاب داشگب  کشخ  �هزوک  رس  **** زارف هنشت  هنشت  دش  ضوح  يوس 

تسکش یلاح  هزوک  نآ  دب  نیلافس  **** تسب گنس  �هضوح  رد  هزوک  دز  وچ 

وا هاچ  ناینیچ  �هضوح  نآ  دب  **** وا هار  رد  هک  ینام  تسنادب 

بیرف ینام  ضوح  نآرب  دز  مقر  **** بیز نییآ و  هب  یکلک  دروآرب 
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ریگبآ نآ  يور  رب  هدرم  یگس  **** ریذپ نامرف  کلک  نازا  دیراگن 

ساره دمآ  لد  رد  ار  هنشت  وزک  **** سایق زا  شیب  هدنشوج  مرک  ورد 

باتش دراین  دنیب  هدرم  یگس  **** بآ ضوح  نآ  رد  هنشت  وچ  ات  نادب 

شاب رود  دز  بآ  نارب  ینام  هک  **** شاف تشگ  ربخ  نیا  نیچ  كاخ  رد  وچ 

وا گنژرا  دندیورگب و  ودب  **** وا گنهرف  ياهیئوداج  سب  ز 

متخارفارب رس  اجک  ار  نخس  **** متخات نوچ  هراب  رگد  ات  نیبب 

زورف شمار  دوب  یم  هدنشخر  هب  **** زور دنچ  نیچ  هاش  اب  رادناهج 

نیا مه  **** دوزف یم  ناشرهم  نامز  ات  نامز 
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دوتس یم  ناهج  ار  نآ  مه  ار 

چیپ ياپ  کلف  دران  شیپ  مرگ  **** چیسب مراد  هک  يزور  تفگ  ودب 

زاتکرت مروآ  مور  يوس  نیچ  ز  **** زاب شیوخ  روشک  يوس  مدرگ  هک 

نیمز روشک  تفه  دش  وت  کلم  هک  **** نیچ ناقاخ  داد  نینچ  شباوج 

ماقم يزاس  هک  اج  ره  هلبق  یئوت  **** مارخ یهاوخ  هک  اج  ره  لابقا  هب 

نتخاس یگدنب  ناگدنب  ام  ز  **** نتخات دنک  هش  بکوم  اجک 

شیرادافو رد  هش  دنام  بجع  **** شیرادیب ناقاخ و  گنهرف  ز 

هام دیشروخ و  دش ز  رت  هدنزورف  **** هاش مزب  نامز  ره  نیچ  رالاس  هب 

يرکاچ �هقلح  نوردنا  شوگ  هب  **** يربنامرف هب  ناقاخ  تسب  رمک 

دناسر یم  هم  هب  ار  دوخ  رهم  نادب  **** دناسر یم  هش  لزن  دوخ  نییآ  هب 

شرتالوم تشگ  نامز  ات  نامز  **** شرتالاب تشاد  کلم  هچ  رگا 

رامش دوخ  زا  دریگرب  هک  دیابن  **** رایرهش ار  درم  دهد  هیاپ  وچ 

دنک یتسدریز  يوعد  نامه  **** دنک یتسپ  هیاپ  نیرتالاب  هب 

فدص اب  دنک  ناسین  ناراب  هک  **** فرش زا  ناینیچ  اب  درک  نآ  هش 

موب زرم و  نآ  رد  یمارگ  نآ  دوب  هک  **** مور دادغب و  ياهیندیشوپ  ز 

دوبن یهاش  چیه  تردق  رد  هک  **** دومن یهاگتسد  نیچ  ناهاش  هب 

داشگ نیچ  ناینیچ  یناشیپ  ز  **** داهن نیچ  رد  هک  ناوخ  يورسخ  سب  ز 

یسلطا ای  دیشوپن  يزخ  هک  **** یسک قیالخ  زا  دنامنرد  نیچ  هب 

يوربا خارف  نامشچ  گنت  نادب  **** يوکین رس  زا  هاش  دومنب  وچ 

ناشدنگوس هاش  رس  مشچ و  هب  **** ناشدنویپ دوب  هش  يوربا  وچ 
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ار ردنکسا  نیچ  ناقاخ  ندرک  ینامهم  شخب 45 - 

منماد رد  زیر  حدق  کشرس  **** مندرگ نک  دازآ  یقاس  ایب 

یگدولآ نماد  زا  دیوش  ورف  **** یگدولاپ فرص  زا  هک  یگشرس 

رایم وربا  رد  نیچ  یتعاس  ایب  **** راگن ینیچ  كرت  يا  یکرت  نکم 

نک دازآ  مزورما  مغ  دنب  ز  **** نک داش  ییرادلد  هب  ار  ملد 

تسوت ناراب  دور ، ار  جرخ  نکم  **** تسوت نآ  نیچ  ناقاخ  لخد  رگا 

هنب يزیچ  زین  ناسک  رهب  ز  **** هدب يزیچ  لام و  زا  يزیچ  روخب 

رس هیاریپ  هب  **** یتسیا رید  هک  مسرت  هلمج  روخم 
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یتسین دوب  دب 

دنمدرد یگدروخان  يدرگ ز  هک  **** دنبم رد  نانچ  دوخ  رب  جرخ  رد 

جنر هب  يراوخ  هدوهیب  ییآ ز  هگ  **** جنگ زادرپم  رسکی  زین  نانچ 

شیب هن  كدنا  هن  هنایم  دشاب  هک  **** شیوخ زادنا  رب  نک  يا  هزادنا  هب 

ینک رس  رد  هک  نزوس  مشچ  اسب  **** ینک رت  يوق  نزوس  هتشر ز  وچ 

دنرپ ینیچ  هب  دز  رب  شقن  نینچ  **** دنبشقن رگشرازگ  ار  نخس 

رد هب  نماد  دومآ  رد  ار  نیچ  هک  **** رپ تشگ  ناهج  هش  �هزاوآ  زک 

فرگش يدرمیاپ  دهد  ار  هش  هک  **** فرص درک  نآ  رد  ناقاخ  زور  بش و 

شدزادنا بکرم  مس  رد  ناهج  **** شدزاس یینامهم  هناکولم 

شیوخ راک  �هیاپ  �هزادنا  هب  **** شیپ هناهاش  ياهشکشیپ  دنک 

رایرهش علاط  نوچ  هدنزورف  **** رایتخا ناهج  زا  درک  زور  یکی 

تشه هریش  نآ  رب  ناریش  نادند  هک  **** تشهب نشور  وچ  یمزب  تسارآرب 

راوهاش یینامهم  تسارآرب  **** راوگشوخ �هویم  یم و  زا  نانچ 

دوبن مهارف  ناوخ  نارب  کی  کی  هک  **** دوبن ملاع  هب  یئوزرآ  چیه  هک 

تشهب رد  نانچنآ  دیدن  ناوضر  هک  **** تشرس ینیچ  ياهشروخ  زا  تشذگ 

زغم هدنکآ  شنیریش  ماداب  هب  **** زغن ياولح  هتخپ  یسب  رکش  ز 

تسد هب  يرمع  هب  ناز  دروآ  یکی  **** تسرپ ایند  هک  ناسناز  هب  فئارط 

سایق یلاس  هب  ار  نآ  مین  دنک  **** سانش رهوج  هک  نادنچ  هن  رهاوج 

هتخاس یینامهم  هنوگنادب  **** هتخادرپ جنگ  �هناخ  دش  وچ 

رایرهش رب  دش  يرگشهاوخ  هب  **** راید ناگرهش  اب  كرت  هش 
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شیوخ ردق  وا  سوب  نیمز  زا  دوزف  **** شیپ نییآ  هب  هسوب  داد  نیمز 

هار هدنب  نیا  تخت  رس  رب  دنک  **** هاش تخب  رگا  تفگ  نانک  شیاین 

دنک یمان  شیگرزب  رس  نیدب  **** دنک یمارگ  رسفا  هب  ار  شرس 

وا مرزآ  تشاد  هگن  نتفر  هب  **** وا مرگ  شهاوخ  هش  تفریذپ 

یگراب رس  زا  دندش  ناوخ  نارب  **** یگرابکی هب  هش  رگشل  هش و 

دنلب خرچ  هب  دمآرب  ور  اور  **** دنب داشگب  جنگ  رس  زا  نیمز 

دیسر ناویح  بآ  رب  رضخ  یپ  **** دیسر ناقاخ  ناوخ  رب  وچ  ردنکس 

نوچ دید  رز  تخت  یکی 
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بآ يایرد  وچ  رد  �همشچ  ورد  **** باتفآ

تسدب یجنرت  ربنع  روفاک و  ز  **** تسشن نیرز  تخت  نارب  يداش  هب 

تساخ ياپ  رب  تسب و  رمک  تمدخ  هب  **** تسار تسد  رب  روفغف  يوجناهج 

دناشن رز  یسرک  رب  راو  کلم  **** دناوخ شیپ  کلم  شنانک  شزاون 

هاگشیپ رد  دنتسشن  وناز  هب  **** هاش نامرف  هب  نارادجات  رگد 

درز كاخ  دوش  نیرز  ياهناوخ  ز  **** دروخ دنرآ  هک  ناقاخ  دومرفب 

خاش نازیر  گرب  زا  زر  گرب  وچ  **** خارف یگرب  هناهاش  تخیر  ورف 

سیکم لماعم  اب  وزرآ  درکن  **** سید راخرف  هاگوزرآ  نارد 

دنتسارآرب ناوخ  هدئام  نارب  **** دنتساوخرد هچ  ره  تفص  یتشهب 

اهدروان هداب  رب  دندومن  **** اهدروخ يا  هنوگره  دندروخ  وچ 

دنتخادنا زمرق  زا  مه  یطاسب  **** دنتخاس يزمرق  یم  طاشن 

يرگشمار يداتسوا و  بیرغ  **** يروشک ره  شمار ز  هب  هتسشن 

فرح هدروآرب  ناز  وا  نوناق  هب  **** فرگش نارگاینخ  زاس  اون 

دور زاوآ  هدروآرب  نودرگ  هب  **** دورس يدغس  نازاون  مشیرب 

يون ار  اون  هداد  همغن  سب  ز  **** يولهپ هر  ناگدنیارس 

داب وید  نوچ  صقر  زا  نز  قلعم  **** داز ریمشک  نابوک  ياپ  نامه 

یسک ره  لد  زا  شوه  دندرب  هک  **** یسب نز  نونغرا  ناینانوی  ز 

ملع نیچ  زا  مور و  زا  هدروآرب  **** مه هب  ینیچ  یمور و  هتسب  رمک 

نیمز نوراق  جنگ  زا  تخادرپب  **** نیچ لاپیچ  داشگب  جنگ  رد 

راگن رهوگ  عرد  هعارد و  ز  **** راک هب  دمآرد  رهاوج  زا  تسخن 
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بآ وچ  يرتب  سلجم  تسد  یکی  **** باتفآ نوچ  هدنبات  رولب  ز 

اهرابنا يو  اب  نیچ  کشم  زا  مه  **** اهراورخ هب  ینیچ  يابید  ز 

کشخ دوع  رتشیب  رتروفاک  ز  **** کشم يوب  اب  روفاک  ياهقبط 

دنچ زین  اهریشمش  هیامنارگ  **** دنرپ ینیچ  یچاچ و  ياهنامک 

ماگزیت همه  رکیپ  هزات  همه  **** مارخ یلتخ  نادنمس  رواکت 

زات زیت  ینگفا  گنلک  زرچ و  هب  **** زاب نیهاش و  هلمج  ناوراک  یکی 

ناوختسا تخس  زغم و  يوق  دنلب و  **** ناوتسگ رب  تخت و  اب  لیپ  لهچ 

لیم دنرآ  هدرم  رد  هک  نازینک  **** لیخ لیخ  نکش  رگشل  نامالغ 

دیشک ناوارف  اهشکشیپ  نیا  زج  **** دیشک نامهم  شیپ  نینچ  یلزن  وچ 

جنگ یتعاس  زا  سپ 
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درک زاس  يا  هفحت  رتبوخ  نآ  زا  **** درک زاب  ون 

هاگحبص رد  داب  زا  رترواکت  **** هایس مد  شک و  یلتخ  هدنمارخ 

یهگآ یب  هیوپ  زا  شدننیشن  **** یهشنهاش تخت  یکی  هدنور 

بآ وچ  یمرن  هب  شتآ  وچ  یمرگ  هب  **** باتش رد  ناوهآ  زا  هدرب  قبس 

رتزیت نایهام  زارد  ایرد  هب  **** رت زیخ  کبس  ناغرم  ارحص ز  هب 

داب وید  شتینک  یگدندرگ  هب  **** داز وید  شرکیپ  يور  کباچ  هب 

دوبن مه  وا  نادیم  درم  ابص  **** دوبن مک  نامسآ  زا  شزیگنا  هب 

هارمین رد  مهو  وزا  دناماو  هک  **** هاگدروآ هب  دمآ  تفر و  نانچ 

روز تقو  ار  لیپ  سرف  هدنکف  **** روش تقو  رد  هدنکفا  خر  ار  سرف 

مامت نتفر  زیت  رد  هشیدنا  وچ  **** مارخ قلطم  يوس  همه  زا  مهو  وچ 

یشک ردنکس  هن  یشف  ردنمس  **** یشف ردنمس  میوگن  يدنمس 

رت هدیروش  هنتف  بش  باوخ  ز  **** رس هدیروش  غرم  یکی  يراکش 

لامش نوچ  ندمآ  بونج  نوچ  ندش  **** لاب زیت  ندش  دمآرد  نارود  وچ 

وا گنهآ  هماج ز  هیس  ناباقع  **** وا گنج  رد  دالوپ  نیباقع 

شنکفا باقع  گنچ  نیباقع  **** شندرگ رد  هدرک  ورگ  هدنخ  یسب 

نتخاس ندگرک  همه  شراکش  **** نتخات رد  غرمیس  ياس  رگج 

مشخ دادیب و  شدیرفآ ز  يادخ  **** مشچ خاتسگ  زیرنوخ و  كابنضغ و 

مامت لرغط  وچ  ردنا  یناطلس  هب  **** مان هب  لرغط  ناغرم و  هاش  ناغط 

يوبگشم بل و  رکش  مادنا و  لگ  **** يور هزیکاپ  مشچ و  هیس  يزینک 

هتساوخ وزرآ  دص  هب  یبیرف  **** هتسارآرب یتشهب  نوچ  یتب 
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دنمک نیکشم  وچ  وسیگ  ود  لسلسم  **** دنلب ورس  وچ  یهام  هدنمارخ 

دید هک  قلعم  بآ  رب  شتآ  رب  **** دیکچ یم  وزا  باک  یبغبغ  ورب 

هتخاس لگ  نابهگن  هشفنب  **** هتخادنا لگ  هشفنب  رب  شخر 

وا يالوم  دهش  هدنب و  رکش  **** وا يالاب  جاتحم  ورس  یهس 

باتفآ رب  تسب  رمک  شفلز  هک  **** بان کشم  وا  فلز  �هتسب  رمک 

يا هراگمتس  رب  رکش  دهش و  هب  **** يا هراب  رکش  يدهش  يوگنخس 

وا تشگنا  مقاق  مد  لکش  هب  **** وا تشپ  یمقاق  نت و  نیرولب 

بغبغ زا  یقوط  وا  رب  **** هتخیگنا یئوگ  خنز  نیمیس  ز 
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هتخیوآ

يوگ دیشروخ  هدرب ز  قوط  هم  ز  **** يوج رهم  هم  نآ  يوگ  قوط و  نادب 

ریسا لد  دص  هدرک  نامک  ریت و  هب  **** ریت هزمغ  هدرک و ز  نامک  وربا  ز 

یم گنر  يدمآ  دیدپ  شقلح  ز  **** يو مادنا  فطل  زا  يدروخ  یم  وچ 

يا هیامنارگ  ناسنا  زا  درورپ  هک  **** يا هیاد  نانچ  رب  نیرفآ  رازه 

رت گنت  یسب  شناهد  شمشچ  ز  **** رظن یمشچ  گنت  زا  سک  رب  دزن 

( ناهج ردنا  تسین   ) وا مان  نامه  **** ناهد ار  وا  تسین  دوخ  هک  یتفگ  وت 

دنلبرس دش  هفحت  نآ  فیرعت  هب  **** دنمجرا �هفحت  �هدنناسر 

زیزع اداب  هاش  رب  دنزیزع و  **** زینک نیو  یگراب  نیا  غرم و  نیا  هک 

تسد هب  ناسآ  دیآ  نینچ  یغرم  هن  **** تسشن یلتخ  گنخ  نینچ  رب  سک  هن 

راکشآ دننک  ار  دوخ  ياهرنه  **** راک ماگنه  هک  تجاح  هچ  نتفگ  هب 

تسین رای  شسک  یئور  بوخ  رد  هک  **** تسین راوخ  مه  هرهچ  نیدب  يزینک 

تسد هب  دیاین  مراهچ  ارنآ  هک  **** تسه دروآ  ردام  وا  رد  تلصخ  هس 

یگدنبیرف رد  یتیآ  تسه  هک  **** یگدنبیز یئوربوخ و  یکی 

درم نادرم  ار ز  نانع  دچیپن  **** دربن تقو  هک  يدنمروز  میود 

دورس دیارس  رتشوخ  هرهز  زا  هک  **** دور گناب  يزاوآ و  شوخ  رگید  هس 

رام غرم و  وا  زاوآ  رب  دبسخب  **** راز ریز و  دشک  رب  دوخ  زاوآ  وچ 

تسرد دمآ  یبوخ  يزاوآ و  شوخ  **** تسچ مارآ  لد  ناز  ار  يوجناهج 

یگنازرف نآ ز  دوب  تفریذپن و  **** یگنادرم يریلد و  ثیدح 

دوب مک  نانز  رد  یگنادرم  هک  **** دوب مکحم  راخ  كزان و  نمس 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1492 

http://www.ghaemiyeh.com


تسنز مه  نز  هک  دفال  هچ  يدرم  ز  **** تسنت نیئور  هک  ین  نتیمس  را  نز 

دوب ایرد  ناگنهن  راکش  **** دوب اراخ  گنس  زا  یهام  رگا 

نتخادنا ردنا  بآ  هب  هکنآ  سپ  **** نتخاس رپس  دیاشن  ذغاک  ز 

راوتسا دیدن  يدرم  هب  ار  نانز  **** رایرهش ار  هتکن  نآ  تشاد  نارگ 

درک شومارف  شمان  تفرذپ  وچ  **** درک شوگ  رد  هقلح  شنتفرذپب 

يوس ناقاخ  ناوخ  زا  دش  **** هاش تفریذپ  اهشکشیپ  نآ  وچ 
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هاگباوخ

ماف هزوریف  قاط  زا  رس  دز  نورب  **** مارخ قرشم  سواط  هک  هگرحس 

داشگرب هگراب  رد  شمارب  **** داهن فک  رب  هداب  هش  هراب  رگد 

یپ زیت  شبکرم  دش  هراپ  رگد  **** یم دور و  رد  ود  يزور  درب  رسب 

راگزور نوچ  تشگ  یگندرگب  **** راک دیچ  یسب  نتشگزاب  يوس 

نینزان شدراد  ات  داد  هش  هب  **** نیچ ناقاخ  هک  یکرت  هرهچ  يرپ 

دنب رهش  دش  هدرپ  سپ  هیاس  وچ  **** دنسپ دماین  ار  هش  هک  اجنآ  زا 

بالگ سگرن  لگ ز  رب  تخیر  ورف  **** باتفآ نوچ  هام  نآ  تخورفارب 

هاچ ریز  رد  هیاس  نوچ  دوب  یمه  **** هاش نازینک  يارس  نادنز  هب 

تسد هب  یئوگ  دروآ  يزاب  بش  ز  **** تسرپ ناگوچ  خرچ  نیاک  زور  یکی 

درپس دوخ  یناگوچ  هب  ار  نانع  **** درب يوگ  ناورسخ  زا  هک  ردنکس 

نتلیپ هش  الاب و  لیپ  سرف  **** نکهوک �هرایط  هب  دمآ  رد 

ناشن رشحم  زور  زا  دمآ  دیدپ  **** ناشکندرگ دندیشک  رب  ملع 

دوب گنت  رب  ریجخن  هب  نابایب  **** دوب گنسرف  هب  شضرع  هک  رگشل  ز 

دنرپ ریز  دوب  نیمز  رد  نیمز  **** دنچ يایرد  هب  ات  نیچ  يارحص  ز 

رازه دصناپ  دوب  وا  رد  هدیزگ  **** رامش ضرع  هب  دمآ  رد  نوچ  هیس 

گنچ دالوپ  ناریش  تسار  پچ و  **** گنر سواط  ناکرت  شیپ  سپ و 

هوک وچ  ایرد  درگ  رب  درگ  هپس  **** هوکش ایرد  هاش  نوردنا  بلق  هب 

هاش تشپ  سپ و  یگنج  لیپ  لهچ  **** هالک نهآ  ناروز  لیپ  زجب 

يورسخ تیار  یپ  رد  ناور  **** يولهپ قجنس  لهچ  رازه و 
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صالخ رز  �هرقن  �هشوش  رب  وچ  **** صاخ نامالغ  نیرز  ياهرمک 

لیخ لیخ  ناشک  تبینج  وس  ره  ز  **** لیس بآ  نوچ  هدنشوج  ناقاش  و 

هار جنر  دوش  ناشیا  زا  ناسآ  هک  **** هاش درگ  رب  هتسیاش  نامیدن 

ناور شباکر  رد  نیچ  رادفرط  **** ناورسخ ورسخ  هدش  نامارخ 

نیچ ناقاخ  هب  دش  نینچ  تراشا  **** نیمز یتخل  تشونب  وچ  هشنهش 

زاتکرت دنک  ناکرت  میلقا  هب  **** زاب شیوخ  �هناخ  يوس  ددرگ  هک 

درک دور  ار  يور  هژم  بآ  هب  **** درک دوردب  كرت  ار  يوجناهج 

نانع
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درگ دیناسر  نوجیج  هب  ارحص  ز  **** درون یتیگ  هاش  هتفات 

دورف دیآ  رگشل  ات  دومرفب  **** دور فرژ  نآ  کیدزن  هب  دمآ  وچ 

دید زوریف  ياج  نآ  رب  نتسشن  **** دید زورفا  لد  ییاج  هضرف  نآ  رب 

يوق زکرم  خیم  دش  دندیشک و  **** يورسخ �هدرپارس  بانط 

رانک نوحیج  تشگ  مرا  غاب  وچ  **** راگن رهوگ  ياهیتبون  سب  ز 

دید رهش  کی  هک  میوگن  یناهج  **** دید رهنلاروام  روشک  هش  وچ 

شدمآ گنرد  اجناک  داد  یسب  **** شدمآ گنچ  هب  نیچ  زک  لام  نآ  زا 

درک داینب  زین  ون  رهش  یسب  **** درک دابآ  هناریو  ياهانب 

تسوزا داینب  هک  دش  نینچ  هدینش  **** تسوزا داش  یمداک  ار  دنقرمس 

موب هناگیب  دمآ ز  هشنهاش  هک  **** مور ناسارخ و  رد  دش  مرگ  ربخ 

هار دنتفرگ  رب  نانز  تراشب  **** هاش حتف  يداش  زا  يرهش  رهب 

دنتخاس یمرخ  يا  هناخ  ره  هب  **** دنتخارفارب تیار  هنارکش  هب 

جنر ياپ  یپ  زا  هاش  هاگرد  هب  **** جنگ لام و  یسب  سک  ره  داتسرف 

نیچ زا  ردنکسا  نتشگزاب  شخب 46 - 

بالگ دمآ  بجاو  رس  درد  اب  هک  **** باتش نک  یم  هب  بشما  یقاس  ایب 

دروآ رامخ  رس  رد  هک  یم  نآ  هن  **** دروآ راک  يور  رد  باک  ییم 

نتخاس رفس  رد  رفس  دیآ  شوخ  **** نتخات ناهج  رد  ار  درگ  ناهج 

یشیاسآ ندرک  یلزنم  ره  هب  **** یشیارآ ندید  يروشک  ره  هب 

نتشادرب هرهب  اهدیدان  ز  **** نتشاد ربخ  اهیگدیشوپ  ز 

رایرهش یمدآ  تسدوخ  رهش  هب  **** راک ماجنارس  ینیب  وچ  نکیلو 
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ناسک رهش  هب  يرایرهش  زا  هب  **** ناسخ اب  دوخ  رهش  ندنام  ورف 

دومن یم  دوخ  رهش  رب  لیم  همه  **** دوب هک  يراگماک  نادب  ردنکس 

تشاد شیوخ  �هناخ  �هشیدنا  مه  **** تشاد شیب  دح  تیالو ز  هچ  رگا 

ياپ داب  رب  ياپ  دروآ  داب  وچ  **** ياج ادرف ز  هک  دز  نآ  يار  یبش 

دنک ناسارخ  ياوه  طاشن  **** دنک ناسآ  لد  رد  نطو  ياوه 

دروآ يار  رخطصا  کلم  يوس  **** دروآ ياپ  ریز  مجع  نیمز 

شیوخ گنروا  هب  درارد  يدنلب  **** شیوخ گنر  زا  دزورفارب  ار  ناهج 

درگنب کلمم  نآ  کین  دب و  **** درذگب نیرفآ  شون  کلم  نارب 

اهبیترت هک  دیامن 
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دننک ورسخ  سوب  نیمز  چیسب  **** دننک ون 

یسب شزاون  دزاس  هداب  نآ  رد  **** یسک ره  �هرابنان  هزات  دنک 

دهد یناگدنز  ون  ار ز  ناهج  **** دهد یناغمرا  ناگدنهاوخ  هب 

يا هشیپ  نیا  زج  ناهاش  دنرادن  **** يا هشیدنا  شتفر  یم  هدرپ  نیا  رد 

دوب زارفا  ندرگ  هش  يورین  هب  **** دوب زاخبا  رالاس  هک  یلاود 

هار دومیپ  قافآ  درگ  یسب  **** هاش مکح  رب  هتسب  رمک  لاود 

لاود زا  سوک  دننام  دیلانب  **** لاگس یکین  هاش  رب  دمآرد 

سورع دتسب  زاخبا  دهم  زا  هک  **** سور دادیب  اهاش ز  دایرف  هک 

هتساوخ همه  زا  دنامن  یلالخ  **** هتسارآ کلم  نآ  زک  دمآ  سک 

گرگت نوچمه  دروآرد  نوخیبش  **** گرا نالآ و  یسور ز  هدنزیتس 

تفاتش ایرد  يوس  اهطارف  هب  **** تفای هار  تیحان  نآ  دنبرد  هب 

درک هزات  نهک  نیک  هعقب  نآ  رد  **** درک هزادنا  هجورب  هن  یجورخ 

ار موش  یپ  نآ  داب  هتسب  هر  هک  **** ار موب  رب و  نآ  درب  جارات  هب 

درب رایسب  درک و  یسب  یبارخ  **** درمش ناوتن  هک  یناگتشک  زا  زج 

دنامن يدرون  هنیزخ  رد  نامه  **** دنامن يدروخ  هدنکآ  رابنا  رد 

تخت ابید ز  دوبرب و  جرد  زا  رد  **** تخر درک  یهت  ام  �هنیجنگ  ز 

دنتخادرپ جنگ  رپ  رهش  یکی  **** دنتخادنا رب  عدرب  کلم  نامه 

ار هبارق  گنس  رب  دنتسکش  **** ار هباشون  دندرب  جارات  هب 

ياجب ار  نینزان  کی  دندنامن  **** ياپ هب  يدید  هک  ناسورع  نادنچ  ز 

دندز ردنا  شتآ  ار  هدود  هد و  **** دندز رب  مهب  روشک  رهش و  همه 
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یمدوسآ رب  نتشک  هب  هب  نیا  زا  **** یمدوب يرواد  نآ  رد  نم  رگا 

دنب نادنز و  هباجنآ  هچب  نز و  **** دنلبرس هدش  تمدخ  هب  اجنیا  نم 

هاوخ داد  هد  يرای  داب  ادخ  **** هاش مصخ  زا  دناتسن  داد  رگا 

دنزگ دناسر  نمرا  هب  مور و  هب  **** دنچ زور  نیا  رد  یسور  هک  ینیبب 

دنتفاتشب هک  ناسنآ  زا  دنباتش  **** دنتفای هر  جنگ  رب  هنوگنیز  وچ 

رهد نانود  دنقلخ و  ناماخ  هک  **** رهش دنیاشگ  روشک  دنناتس 

رب دنریلدان و  ناوخ  هب  **** ریش گرگ و  نوچ  دننانزهر  همه 
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ریلد نوخ 

یمداز شتسین  يرهوگ  زج  هک  **** یمدرم یسک  دیوجن  یسور  ز 

دوب رخ  نامه  ینیب  هچ  رهوگ  هب  **** دوب رهوگ  راب  يرخ  رب  رگا 

جنر دنناسر  ار  اهموب  یسب  **** جنگ هب  نافیرح  نآ  دنتفای  هر  وچ 

لام دنناتس  ناناگرازاب  ز  **** لای دنرآ  رب  ندرک  دادیب  هب 

دنروآ مور  ناسارخ و  رد  عمط  **** دنروآ موب  زرم و  نارد  نوچ  للخ 

وا تفج  هناخ و  رب  دادیب  ز  **** وا تفگ  زا  هشنهاش  دیروشب 

زیزع تیالو  نآ  دوب  هاش  رب  هک  **** زین هباشون  رهب  زا  دش  ناشیرپ 

زاب دروآرب  رس  یگریط  نازو  **** زاس مشخ  هریط و  رس  درب  ورف 

تسارت ناج  رد  هچنآ  تسلد  رد  ارم  **** تسارت نامرف  تشگ  ناوخ  دایرف  هب 

يرگنب نم  یقاب ز  یتفگ و  وت  **** يرذگب را  دشاب  هب  هتفگ  نیزا 

مروآ هاچ  هب  ربنچ  اهرس ز  هچ  **** مروآ هار  هب  رس  نوچ  هک  ینیبب 

شوج هب  مرآ  رد  ناریش  ياهنوخ  هچ  **** شوه مرارب ز  نادرم  ياهلد  هچ 

ینکفا روگ  تسیزاب  ریش  اب  هک  **** ینکفا روش  ار ز  ناگس  مرآرب 

ياپ ریز  مرپسب  ار  ود  ره  رس  **** ياجب یسور  هن  منام  ساط  رب  هن 

منک شلیپ  ياپ  رد  همیسارس  **** منک شلین  تسا  رصم  سور  رگا 

ار گنس  همه  مناشن  شتآ  رد  **** ار گنروا  شهوک  زا  مزارفارب 

مله یهایگ  وراد  رهب  زا  هن  **** مله یئاهدژا  هوک  راغ  رد  هن 

سوقلیف ردنکسا  هن  گس  مگس  **** سور ناریش  مهاوخن ز  نیک  نیا  رگ 

مرت هب  ور  سور  یساط  رب  ز  **** مرکشن ار  ساطرب  گرگ  رگو 
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نامگدب زا  دوخ  نیک  میهاوخب  **** نامز دشاب  خرچ  شدرگ  زا  رگ 

میروآ ياپ  ریز  ار  هدنناتس  **** میروآ ياج  زاب  ار  هدرب  همه 

دنق میرآرب  ین  زا  دیآ  تقو  وچ  **** دنب ریز  ار  هباشون  مینامن 

ریمخ زا  يوم  وچ  شمیروآ  نورب  **** ریگیاج دش  گنس  رد  میس  نآ  رگ 

تخرد زا  راهب  دفوکش  تدم  هب  **** تخس راک  دوش  هداشگ  هراچ  هب 

ات نامز  ددرگ  هک  **** ریگ ماو  لد  هراچ  زا  رد  یتخس  هب 
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ریپ خرچ  نامز 

دارم دیآرب  ات  منک  يروبص  **** داز گرب و  متشادرب  وچ  هر  نیا  رد 

فرگش ددرگ  راک  یگتسهآ  هب  **** فرژ يایرد  هب  ات  نارگ  هوک  ز 

ياج دنچ  کی  ياج  نآ  رد  مزاس  هک  **** يار دوب  مجع  کلم  يوس  ارم 

یهت نم  زا  دشاب  نم  تخت  را  هب  **** یهگآ دیسر  مناتساد  نیز  وچ 

نم تخت  دوب  سب  نم  نیز  رس  **** نم تخر  دش  هدنیارگ  شبنج  هب 

هاوخ هنیک  زا  مناتسب  هنیک  رگم  **** هار چیه  زا  میاساین  مبسخن 

یگتفشآ مشخ و  نآ  زا  دوسآرب  **** یگتفریذپ نآ  دید  وچ  یلاود 

درک دودنارز  هرهچ  هب  ار  نیمز  **** درک دولآ  ربنع  ار  كاخ  بل  هب 

قاچفق تشد  هب  ردنکسا  ندیسر  شخب 47 - 

ریزگ ار  سک  تسین  شندروخ  زا  هک  **** ریگ تسد  رب  هداب  نآ  یقاس  ایب 

بآ مه  رهوگ  هب  دمآ  شتآ  مه  هک  **** باتفآ �هشوگ  رگج  هداب  هن 

هایس رگید  تسدیپس و  ور  یکی  **** هاگفرط نیا  رد  منیب  هناورپ  ود 

سب دنناوخن  ام  هناورپ  هک  **** سک عمش  هناورپ  دندرگن 

ار هناورپ  ود  نیا  بابک  دزاس  هک  **** ار هناخ  نیا  هد  یغارچ  زا  غورف 

غارچ زا  غارچ  دزورفرب  نینچ  **** غاب زبس  نیا  شرف  نکشرازگ 

سور جارات  شوخان ز  ياهربخ  **** سوقلیف ردنکسا  تفای  نوچ  هک 

نتخادنارب دوخ  اب  هنوگ  ره  ز  **** نتخاس نیک  مزع  زا  بش  نآ  تفخن 

مروآ نورب  ار  دوخ  دهع  نیا  زک  **** مروآ نوچ  راک  نیا  رد  شبنج  هک 

گنت داشگب  زیدبش  يولهپ  ز  **** گنر هداجیب  روب  نیک  زور  رگد 
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تسج قرب  نوچ  تساخرب  داب  نوچ  هک  **** تسشن یلتخ  گنخ  نارب  ردنکس 

دنار مزراوخ  تشد  يوس  اجنآ  زو  **** دناهج تبینج  نوحیج  هدنشوج  ز 

وا تشگنا  رد  نابایب  باسح  **** وا تشپ  سپ  ایرد  وچ  یهاپس 

تشذگ لباب  هب  دمآ  رد  نوحیج  ز  **** تشون رد  ار  مزراوخ  نابایب 

كاخ بآ و  رد  دوب  یمن  شرارق  **** كاپ سور  زا  ملاع  دنک  ات  نادب 

درک بالقس  نابایب  رب  رذگ  **** درک باوخ  یب  هدید  نتخات  نآ  رد 

قاس نمس  ناتبعل  وا  رد  **** دید قاچفق  لیخ  همه  نابایب 
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دید

باتفآ زا  هام و  زا  رت  نازورف  **** بآ وچ  یمرن  هب  شتآ  وچ  یمرگ  هب 

بیکشان ناشرادید  هتشرف ز  **** بیرف مدرم  نامشچ  گنت  همه 

ناشیوش زا  هن  رادرب  زا  كاب  هن  **** ناشیور �هحفص  رب  هن  یباقن 

باقن یب  نانچ  یئور  دندید  وچ  **** بای گنت  هشیپ و  بزع  یهاپس 

دندمآ شوک  تخس  يرواد  نآ  رد  **** دندمآ شوج  هب  یناوج  بات  ز 

درکن يزای  تسد  ناتبعل  نادب  **** درکن يزاتکرت  هش  میب  زا  سک 

ار هاش  تدعاق  نآ  دمآ  بوخ  هن  **** ار هار  نآ  نابوخ  دید  هش  وچ 

بآ وچ  ناشیا  هنشت و  همه  یهاپس  **** بان میس  نوچ  دید  نارکیپ  يرپ 

درم درم  نامگ  یب  دوب  نز  نز  هک  **** درک هشیدنا  رگشل  یجاتحم  ز 

داد راب  ار  قاچفق  ناگرزب  **** داد راک  نادب  تمه  زور  یکی 

ناشتخارفارب رس  دوخ  فیرشت  هب  **** ناشتخاونب هناهاش  کنآ  زا  سپ 

تفهن رد  هب  هدیشوپ  يور  نز  هک  **** تفگ هدیشوپ  قاچفق  ناریپ  هب 

يوش مرش  دوخ و  هوکش  درادن  **** يور هناگیب  هب  دنامن  وک  ینز 

دوب نز  مه  هن  دراد  مان  نز  وچ  **** دوب نهآ  گنس و  زا  دوخ  نز  رگا 

هاش ياهنخس  کی  کی  دندینش  **** هار هدیروش  نانابتشد  نآ  وچ 

دنتفای نانچ  ار  دوخ  نییآ  هک  **** دنتفات يرواد  نآ  مکح  زا  رس 

میا هدنباتش  ورسخ  قاثیم  هب  **** میا هدنب  ام  دنتفگ  میلست  هب 

تسین قاچفق  نییآ  تلصخ  نیا  هک  **** تسین قاثیم  نتسب ز  يور  یلو 

تسا نتسب  رد  مشچ  ام  نییآ  رد  **** تسا نتسبرب  يور  وت  نییآ  رگ 
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هب هدید  رب  يور  رب  هن  تیانج  **** هب هدیدان  هناگیب  يور  رد  وچ 

تشپ يور و  رد  دید  شدیاب  ارچ  **** تشرد ام  زا  دیان  ار  هاش  رگو 

راک دنرادن  سک  �هلجح  اب  هک  **** راصح نیا  تسسب  ار  ام  ناسورع 

شیوخ مشچ  رب  زادنا  عقرب  وش  وت  **** شیر قلخ  نیا  يور  نکم  عقرب  هب 

باتفآ رد  هن  دنیب  هام  رد  هن  **** باقن رد  ار  هدید  دنک  وک  یسک 

دهاوخ هک  ره  ام  ز  **** دهد نامرف  هکناز  رگا  رادناهج 
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دهد ناج  وا  رب 

میرذگن دوخ  نییآ  نکیلو ز  **** میرب نامرف  هلمج  ار  هاش  یلب 

يرواد نآ  رد  شنابز  دش  نوبز  **** يروآ نابز  نآ  هاش  دینشب  وچ 

هوکش درادن  ندومن  تحیصن  **** هورگ نآ  اب  هک  ار  وا  دش  تقیقح 

زاس هراچ  نآ  تساوخ  يا  هراچ  وا  زو  **** زاب تفگ  ار  هصق  نآ  هنازرف  هب 

يور دنشوپن  سک  زک  تسغیرد  **** يوم ریجنز  نایوربوخ  نیا  هک 

ار هناورپ  عمش  ندید  زا  وچ  **** ار هناگیب  مشچ  نیا  زا  تسلابو 

دننک یئور  هدیشوپ  هناگیب  ز  **** دننک یئوخ  مرن  ات  میزاس  هچ 

ساپس مریذپ  ار  هش  نامرف  هک  **** سانش تسارف  خساپ  داد  نینچ 

تشذگرس نازا  دنزاس  هناسفا  هک  **** تشد فان  زا  مزیگنارب  یمسلط 

درذگن وز  هدیشوپ  يور  زجب  **** درگنب وا  يور  رد  هک  نز  نآ  ره 

تسد هب  درآ  مهاوخ  رد  هچ  ره  وزو  **** تسشن اجنآ  درآ  هاش  هک  یطرش  هب 

تسار درک  کی  هب  کی  رز  هب  روز و  هب  **** تساوخ هنازرف  هچ  ره  دب  کین و  زا  هش 

يرگ تعنص  ریبدت  هب  دمآرد  **** يرتخا کین  هب  اناد  �هدیدناهج 

هایس یگنس  هراخ  زا  تسارآرب  **** هاگ هولج  نآ  رد  یسورع  نییآ  ون 

دیب کشم  رس  رب  نمس  گرب  وچ  **** دیفس ماخر  زا  يرداچ  ورب 

يوا مرش  زا  هدیشوپ  يور  يدش  **** يوا مرزآ  رد  يدید  هک  نزناره 

يوم هدیشوپ  راسخر و  هدرک  ناهن  **** يور هب  رداچ  مرش  زا  هدروآرد 

تسب هراخرب  شقن  نآ  رگتروص  هک  **** تسب هراسخر  قاچفخ  زور  نآ  زا 

راک درک  نوچ  موق  لد  گنس  نیا  رد  **** راگن نیاک  هش  تفگ  ار  هدنراگن 
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شوه دنبای  دننیب و  گنس  نیا  رد  **** شوگ دنرادن  ار  ام  نامرف  هک 

تخس تسا  گنس  وچ  لد  ار  قاچفخ  هک  **** تخب رادیب  ياناد  داد  ربخ 

دنلیام ببس  نیز  نالد  نیگنس  هب  **** دنلد نیگنس  دنمیس  هچرگ  ربب 

ناشتخس لد  ددرگ  مرن  وا  زا  **** ناشتخر درذگب  نوچ  گنس  نیدب 

گنن مان و  زا  دشوپ  یمه  ار  دوخ  وچ  **** گنس هراخ  زا  یتخس  نیدب  یئور  هک 

ام را  دشاب  اور 
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يوش مرش  هناگیب و  دادیب  ز  **** يور میشوپب 

نآ تسیناهن  يزمر  هک  میوگن  **** نآ تسینامساک  یتبسن  رگد 

دنب يور  دش  هتسب  اهیور  نارب  **** دنلب مسلط  نیا  يدرماپ  هب 

هتخیران تسدنام  تشد  نآ  رد  **** هتخیگنارب مسلط  نآ  زونه 

ریگبآ بل  رب  ایگ  دشاب  وچ  **** ریت �هبوچ  زا  شدرگ  رد  هشیب  یکی 

شنماریپ دننوزف  ناباقع  **** شنکفا باقع  ریت  ياهرپ  ز 

دنسر اتکی  شقن  نآ  شیپ  ات  ود  **** دنسر اجناک  قاچفق  لیخ  همه 

راو هدنتسرپ  شدننک  شتسرپ  **** راوس رگ  دسر  هدایپ  رگ  هرز 

وا شیک  رد  هبعج  زا  يریت  دهن  **** وا شیپ  سرف  دنار  هک  يراوس 

هلی يدنفسوگ  وا  شیپ  دنک  **** هلگ دناسر  اجنآ  هک  ینابش 

دنفسوگ نآ  زا  يوم  کی  دننامن  **** دنلب جوا  زا  دنیآرد  ناباقع 

گنس هراخ  نآ  درگ  یسک  ددرگن  **** گنچ دالوپ  ناباقع  میب  ز 

درک زاب  هگ  تسب و  هرگ  یهاگ  هک  **** درک زادرپ  شقن  نآ  هک  نیب  منص 

سور روشک  هب  ردنکسا  ندیسر  شخب 48 - 

يوش ياورپ  تسه  شرگ  هد  نم  هب  **** يور هدیشوپ  رکب  نآ  یقاس  ایب 

دیشک دیاب  تسد  نینچ  نیا  رکب  هب  **** دیلپ زا  كاپ  هب  یئوش  تسد  منک 

تسدمآ غارچ  نشور  شیپ  يرپ  **** تسدمآ غاب  هب  لبلب  هراب  رگد 

دنک یم  يرپ  لایخ  نوچ  ارم  **** دنک یم  يرکیپ  يرپ  لایخ 

ینشور نیدب  مرآ  هک  نیب  رهگ  **** ینمیرها کیرات  ناک  نیزا 

ناک هریت  نیزا  دنرآ  رز  نشور  هک  **** ناکریز رب  داب  نیرفآ  رازه 
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نابز رب  دروآ  نینچ  شرازگ  **** نابزرم نآ  حرش  �هدنرازگ 

موم گنس  زا  دزاس  ات  دومرفب  **** مور ياناد  هب  ملاع  هاش  نوچ  هک 

هتسارآ دش  یشقن  هزوریپ  وچ  **** هتساوخ رد  شقن  نآ  يزوریپ  هب 

دنرپ ناکرت  شقن  رب  تسبرب  هک  **** دنب شقن  شتخاس  نانچ  یبوخ  ز 

ياج درک  یهت  رکیپ  شیپ  زا  هش  **** يامن رکیپ  تخیگنارب  رکیپ  وچ 

جنر درب  یمه  تحار  دیما  هب  **** جنگ تخیر  یم  تفر  یم  هک  اج  ره  هب 

دنام دنچ  يا  هتفه  یلزنم  ره  هب  **** دنار دنچ  یلزنم  يا  هتفه  ره  هب 

گنچ دنرآ  زیت  نیک  هب  ناریژه  **** گنت هاوخدب  هب  دمآ  رد  لزنم  وچ 

دورف **** بآ کیدزن  دوب  یهگ  یخارف 
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باوخ ماگنه  هباجنآ  دمآ 

هار بیسآ  زا  دنتشگ  هدوسآرب  **** هاپس ات  کلم  زا  رازغرم  نآ  رد 

یهگرد ورد  نودرگ  هب  هدیشک  **** یهگ رگشل  تسارآرب  مجنا  وچ 

درک سور  يوس  رد  ار  هدرپارس  **** درک سواط  وچ  تیار  ار ز  ناهج 

موب زرم و  نادب  رگشل  دروآرد  **** مور ياراد  هک  دش  ربخ  یسور  هب 

دنک يوخ  وزا  هوک  دنز  ههوک  وچ  **** دنک یپ  ار  هشیدنا  هک  یهاپس 

رام هدنچیپ  وچ  یئازگ  مدرم  هب  **** رامش یب  نز  ریشمش  ناریلد 

ریز هب  نالیپ  ياهرس  دنرارد  **** ریش دنت  نوچ  هک  ینانکفا  دنمک 

ریت �هبوچ  دص  دنناهج  یئوم  ز  **** ریگ راد و  رد  هک  ینیچ  نامالغ 

نیا تسیئالب  رگمتس  ارناهج  **** نیا تسیئاهدژا  دنت  هن  ردنکس 

ناوتان نیمز  دش  وا  ریز  رد  هک  **** ناور وا  اب  هوک  یکی  رگشل  هن 

شوج هب  ار  نیمز  نوخ  دنرآ  هک  **** شوپ دالوپ  لیپ  دص  ود  نالیپ  ز 

نکش رگشل  بوشآ و  روشک  همه  **** نتلیپ رب  لیپ و  رب  تشد  یکی 

دوب راک  نیدب  نودرگ  هک  هگآ  دش  **** دوب رالاس  هک  یسور  لاطنق  وچ 

سورع هدرک  تفه  ره  رادرک  هب  **** سور تفه  زا  تخیگنا  رگشل  یکی 

هوک ایرد و  وچ  یلیس  تخیگنارب  **** هورگ نارزخ  نالآ و  ساطرب و  ز 

تشون رد  هرز  غیت و  هب  ار  نیمز  **** تشد قاچفخ  هب  ات  نیمز  وسیا  ز 

سایق دناسر  نآ  �هزادنا  هب  **** سانش رگشل  هک  نادنچ  هن  یهاپس 

دوب شیب  ددع  شرازه  دصهن  ز  **** دوب شیپ  رد  هچنآ  درمش  ضراع  وچ 

رود هاش  رگشل  زا  یگنسرف  ود  **** رود هار  رس  زا  دندمآ  دورف 
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سورع زا  كاب  هچ  ار  نانکفادرم  هک  **** سور لاطنق  تفگ  نینچ  رگشل  هب 

جنگ ياهناوراک  رسب  رس  همه  **** جنر هدیدان  بوخ  رگشل  نینچ 

نایسومان نانینزان و  نینچ  **** نایسور اب  دنراد  ياپ  اجک 

ماج هداج  یب  هکلب  قبط  نیرولب  **** ماتس نیرز  زاس و  نیرهوگ  همه 

يرگشلاچ درگ  یبش  هتشگن  **** يرگشلام برش و  ناشراک  همه 

نتخیمآرب تبرش  هب  هگرحس  **** نتخیگنا شوخ  يوب  هب  هگنابش 

یم و **** دوب ناسور  نییآ  ندروخ  رگج 
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دوب ناسورع  راک  لقن 

درز خرس و  دوب  ابید  زخ و  همه  **** دربن دیاین  ینیچ  يور و  ز 

هار تسب  ناوت  نوچ  ار  هداد  ادخ  **** هاگتسد نینچ  ار  ام  داد  ادخ 

بآ رپ  توالح  نیز  يدش  مناهد  **** باوخ هب  تمینغ  نیا  یمدید  رگا 

رهگ نیدنچ  میباین  ایرد  هب  **** رز جات  یب  �هلمج  رد  تسین  یکی 

میروآ تسکش  ملاع  میلقارب  **** میروآ تسد  هب  ار  هگتسد  نیا  رگ 

مینک یهالک  بحاص  هلاس  همه  **** مینک یهاش  میریگب و  ار  ناهج 

هورگ مه  هدش  وا  اب  دنچ  ینت  **** هوک يالاب  دنار  سرف  هکنآ  سپ 

روح دننینزان و  ناهج  رد  ناهج  **** رود کناک ز  دومنب  تشگنا  هب 

رد لعل و  هرز  نانس و  ياج  هب  **** رپ جنگ  رهوگ و  زا  هگرد  ورد 

راگن رهاوج  ياهشوپ  نفک  **** راک توقای  نیرز  نیز  همه 

هتشاذگب ياپ  فک  ات  ابق  **** هتشارفارب عصرم  هالک 

ریت �هبعج  رد  هن  هزین  تسد  رد  هن  **** ریرح رعش و  ابید و  شرف  همه 

شوگ يالاب  هدیچیپ  فلز  رس  **** شوپ لاخلخ  راد و  نیربنع  همه 

يوق تسد  هن  هدنور  ياپ  هن  **** يورسخ رویز  رد  ياپارس 

تسکش دناوت  رگشل  هچ  ردنکس  **** تسد هدیچیپ  نایاپ  تسس  نادب 

ینزور نوچ  دنیاشگ  ار  نهد  **** ینزوس رس  ناشیا  رب  دتفا  رگ 

دنروآ گنرد  یباسح  رد  یهم  **** دنروآ گنج  میوقت  خیرات و  هب 

درگ دنرآرب  یخولک  هتسخ  ز  **** دربن زور  هک  نیا  دنرگشل  نآ  هن 

ياپ دنرادن  ام  �هلمح  کی  هب  **** ياج هرکی ز  میزاس  هلمح  ام  وچ 
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زغن هنوگنیا  زا  دندینش  یبیرف  **** زغم تخس  شک  یتخس  ناسور  وچ 

میا هدنکفارس  نامیپ  دهع و  نیدب  **** میا هدنز  ات  هک  اهرس  دندیشک 

گنر يوب و  ناتسلگ  نیزا  مینامن  **** گنهن نوچ  یندیشوک  میشوکب 

مینک نوخ  ار  هراخ  نانس  كون  هب  **** مینک نوخیبش  تلود  يادعا  رب 

میشک رس  رد  ماد  ار  شیدنادب  **** میشک رجنخ  يوس  نانس  زا  تسد  وچ 

دید مرن  ار  هوک  دوخ  يورین  ز  **** دید مرگ  یلد  ار  هپس  یسور  وچ 

راگنز و ز درب  لد  ز  **** گنج ریبدت  هب  هگرگشل  هب 
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گنز غیت 

نمجنا اب  تسشنی  ریبدت  هب  **** نکش رگشل  هاش  فرط  رگید  ز 

هام درگ  نارتخا  نوچ  دنتسشن  **** هاش درگ  همه  رگشل  ناگرزب 

نمی زا  دیلو  نیادم  زا  سیپد  **** نتخ زا  ناخ  روگ  نیچ  ناخردق ز 

یک ناشیوخ  يرخطص ز  دابق  **** يرز يدنه  زاخبا و  یلاود ز 

نارواخ روشک  زا  لی  لاین  **** ناردنزام یلیگ ز  دنویرز 

قافتا نیدب  نمرا  زا  داشیرب  **** قارع زا  موف  ناسارخ و  زا  کشب 

مان هب  دیاش  تفگ  رب  هکنادنچ  هن  **** ماش ورصم  هجنرفا و  نانوی و  ز 

ناشداد اهدیما  یمرگلد  هب  **** ناشدازآ مغ  زا  درک  رادناهج 

يوخ دندرکن  ناریش  راکیپ  هب  **** يوجگنج رگشل  نیک  تفگ  نینچ 

ینکفادرم يدرم و  دنیامن  **** ینزهر یسولاس و  يدزد و  هب 

سپ شیپ و  زا  هزین  خچان و  نامه  **** سک ریشمش  دندیدن  یتسد  ود 

تسرد دیان  گنج  ناتلآ  یب  ز  **** تسچ دنرادن  يزاس  یحالس و 

فان هب  ات  رس  ندیرب ز  دشاب  هچ  **** فاصم رد  ار  دنچ  ینت  هنهرب 

ياپ تسد و  ار  زربلا  ددنب  ورف  **** ياج مبنجب ز  مریگ  غیت  نم  وچ 

دربن مه  ناج  درب و  یمه  ناج  نم  ز  **** درگ ياراد  هک  مریگ  رود  نآ  نم 

متخادنا رد  نوچ  شدوخ  ياپ  هب  **** متخاس رد  دیک  اب  هک  يدیک  هب 

دروخ روفاک  روف  یگنادرم  ز  **** دربن مدرک  روف  رگشل  اب  وچ 

هز درک  ورف  ارنامک  نیچ  هش  **** هرگ وربا  هب  دز  رب  وچ  منامک 

هوک دزیر ز  بالیس  رایسب  هک  **** هوکش دشابن  مسور  گنج  زا  مه 
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نیمز منیب  كرت  رب  كرت  همه  **** نیچ يایرد  هب  ات  رزخ  هوک  ز 

شیب سور  اب  هنیک  ناشمور  زا  مه  **** شیوخ مور  اب  كرت  دشن  هچ  رگا 

هلبآ سور  ياپ  رب  تخیر  ناوت  **** هلحرم نیا  ناکرت  ناکیپ  هب 

تسب زاب  شدیاب  رگد  يرهز  هب  **** تسکش درآ  نت  رد  وک  رهز  اسب 

ریپ هابور  تسر  ناگس  گناب  هب  **** ریگ هابور  گرگ  زا  هک  مدینش 

دنتشادرب ریپ  هبور  یپ  **** دنتشاک نیک  مخت  ناوج  گرگ  ود 

یناگس يو  رد  دوب  یهد 
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گرگ هابور و  نوخ  �هنشت  همه  **** گرزب

زاب درک  ناگس  ناهد  زا  دنب  هک  **** زاس هراچ  هبور  دز  گناب  یکی 

دنتشادنپ گرگ  ار  هابور  هک  **** دنتشادرب زاوآ  هد  ناگس 

تسر هابور  ناگرگ و  دندیمر  **** تسدرود زا  دماک  ناگس  گنابز 

راگتسر دوش  نمشد  هب  نمشد  ز  **** راک تقو  نادراک  �هدنلاگس 

زاین دیاین  سک  یتشپ  مه  هب  **** زاس گرب و  نینچ  اب  ارم  هچ  رگا 

تسین هتسویپ  غیت  اب  راک  همه  **** تسین هتسب  رگ  هراچ  رب  هراچ  رد 

شیوخ نوخ  وت  ياپ  رد  میزیر  هک  **** شیپ دندیشک  رس  هپس  نارس 

شوج میرارب  ناز  رتمرگ  نونک  **** شوک تسس  رتشیپ  نیزا  میدوبن 

لاوج رد  دوب  نوچ  ات  میشوکب  **** لام رهب  زا  مه  يدرم  رهب  زا  مه 

یسک دشاب  هک  دیاین  لدیب  هک  **** یسب ورسخ  داد  لد  وچ  ار  هپس 

ماج غیت و  زا  دزاسرب  هچ  ادرف  هک  **** ماش تقو  ات  دوب  یم  هشیدنا  رد 

تفخ سوساج  تفر و  نورب  هیالط  **** تفهن نشور  زور  بش  �هریت  زا  وچ 

ساپ ياهرذگهر  رب  دنتسشن  **** سایق زا  نورب  رگشل  نابهگن 

دنتشاد یم  ساپ  رحس  ات  بش  ز  **** دنتشاذگن ساپ  یب  هریت  بش 

نایسور اب  ردنکسا  لوا  گنج  شخب 49 - 

هتفای لمع  يراک  فرگنش  هب  **** هتفات قبیز  نآ  یقاس  ایب 

مرب شراک  هب  هدوس  فرگنش  وچ  **** مرب شراب  ناویا  رد  ات  هدب 

ریذپلد �هدرورپ  ياهنخس  **** ریپ ناقهد  هدیدناهج  يا  رابب 

سومش گنخ  زبس  نیا  شدرب  اجک  **** سور هب  دمآرد  نیچ  زا  ورسخ  نوچ  هک 
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دومن يزاس  گنرین  هچ  شناهج  **** دومن يزاب  هچ  شخرچ  هراب  رگد 

شوگ دومآرب  رهوگ  هب  ار  نخس  **** شورف رهوگ  فارص  �هدنرازگ 

دید سواط  هدنک  رپ  وچ  ار  ناهج  **** دید سور  نتفشآ  وچ  یمور  هک 

درمش هراتس  یهوژپ  علاط  هب  **** دربن رتسب  هب  ولهپ  هریت  بش 

تشط غیت و  اب  حبص  رس  دروآرب  **** تشونرد نوچ  روفیس  شرف  نیمز 

باتفآ تشگ  غیت  �هدنکفارس  **** بات دومنب  تشط  زک  غیت  نادب 

غیت هوک  یکی  یهوک  غیت  ره  ز  **** غیم هریت  �هدرپ  زا  دمآ  نورب 

ایرد بآ  زا  يرایسب  هب  **** نوخ يایرد  ود  میوگن  رگشل  ود 
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نوزف

دنتخارفارب تیار  غیت و  مه  هب  **** دنتخات نتخیر  نوخ  ریبدت  هب 

ياپ دالوپ  هوک  نوچ  دندرشف  **** ياجگنت نآ  رد  نادیمود  ضرع  هب 

هاش نامرف  هب  رگشل  تسارآرب  **** هاگمزر ضراع  هکرعم  نآ  رد 

غیم دروآرد  نشور  دیشروخ  هب  **** غیت ساملا  ناشوپ  دالوپ  ز 

هوک دننام  دروآرب  يراصح  **** هورگ ره  بکوم  زا  هناگادج 

نیک دندرک  مرگ  هنمیم  يوس  **** نیمز ناریا  نادرگ  یلاود و 

هرسیم رب  دندیشکرب  ملع  **** هرسکی نایروفغف  ناخ و  ردق 

صاصق یب  نتشگ  رب  هرپ  هدز  **** صاخ نامالغ  گندخ  زا  حانج 

شورخ ردنت  ناریلد  وا  سپ  **** شوپ دالوپ  لیپ  نوردنا  شیپ  هب 

دیپس لیپ  تشپ  رب  هتسب  رمک  **** دیما نارازه  اب  نتلیپ  هش 

سوجم هاگ  هلبق  نوچ  هدنزورف  **** سور نایور  خرس  فرط  رگید  ز 

هتساخرب ساطرپ  گناب  پچ  ز  **** هتسارآ تسار  ناینارزخ  هب 

حابم دوخ  رب  هدرک  نتخادنا  رس  **** حانج رب  يوسیا  سپ  ینالا ز 

يوش هنیس  هدش  ردنکس  رهم  ز  **** يوج هنیک  یسور  نوردنا  بلق  هب 

هتساخرب راو  نامسآ  نیمز  **** هتسارآ فص  بناج  ود  زا  هاپس 

شورخ دزرب  رامیب  يودنه  وچ  **** شوج هب  دمآرد  یسور  ياهارد 

فان هب  شچیپ  دنکفارب  ار  نیمز  **** فاکش نودرگ  سوک  ندیویرغ 

روز هدروآرد  ناکرت  يوزاب  هب  **** روش هدروآرب  یکرت  يان  نامه 

نایز ار  نیمز  هدناسر  یهام  هب  **** نایزات �هبنس  نیمز  لیهص 
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شورخ نودرگ  واگ  زا  هدروآرب  **** شوج تفه  �هزرگ  هبوک  دگل 

نوخ سرواگ  هدروآرب  هرقن  ز  **** نوگ هرقن  هسرواگب  كرالب 

رازغرم رس  رب  رپ  ود  غرم  وچ  **** راذگ نهآ  هدرک ز  رپ  هس  گندخ 

كاغم هتشگ  هوک  اهلاپوک  ز  **** كاخ يور  هدش  ناتسین  هزین  ز 

نانک يزامن  نمشد  يور  نوخ  هب  **** نانک يزاب  يوم  رس  رب  نانس 

گرزب رس  ار  درخ  هنتف  هدش  **** گرگ مرچ  رد  ریش  ندیرغ  ز 

گندخ ریت  هشیب  دص  هتسر  وا  رب  **** گنس هداشگ ز  نوخ  �همشچ  نانس 

وا راخ  زا  هدیوارت  نوخ  یلگ  **** وا راب  لگ  خرس  همه  یگندخ 

زارد ندرگ  هدرک  یشکندرگ  هب  **** زادگ نشوج  ریشمش  ناگنهن 

زرل مادنا  رب  هداتف  ار  نیمز  **** زرد هوک  نت  زا  راخب  هداشگ 

رب اغوغ  ز 
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سومش ناریش  ریز  هدش  رواکت  **** سور لیخ  ندروآ 

ییسوطالف اج  نآ  ینوطالف  **** ییسور نیرتمک  اب  دیزرین 

هتخادنا شتآ  بآ  رد  يدنه  ز  **** هتخارفا تیار  یمور  نامه 

تفرگ یتیگ  ماک  سفنلا  قیض  هب  **** تفگش يا  دیشکرد  اوه  يولگ 

دوب ياج  اوه  رد  ار  هدنرپ  هن  **** دوب ياپ  نیمز  رب  ار  هدنیوپ  هن 

هالک هبور  ساطرپ  ریش  یکی  **** هاگدروآ هب  دش  نورب  یسور  ز 

داتسیا هوک  داب  رب  هک  نیب  بجع  **** داب تشپ  رب  هتشگ  ناور  یهوک  وچ 

دوتس ار  نتشیوخ  يروآ  مان  هب  **** دومن نالوج  درک و  بلط  زرابم 

مرگ تشپ  دوش  نم  یساطرپ  هب  **** مرچ ماخ  نیرد  ار  نایساطرپ  هک 

مرکیپ اهدژا  مزر  هب  میآ  وچ  **** مرهوگ يردنت  منک  يدنت  وچ 

رابیوج بل  رب  مروخ  ناگنهن  **** راسهوک رس  رب  مرد  ناگنلپ 

ما هدرورپ  هبند  ناهبور  نوچ  هن  **** ما هدرک  وخ  شاخرپ  هب  ناریش  وچ 

روگ هرن  يولهپ  مرد  یماخ  هب  **** روز هب  متخس  لاگنچ و  هب  متشرد 

مندیشوپ تسماخ  مرچ  �همه  **** مندیشون تسماخ  نوخ  �همه 

فاصم کنیا  میوگ  یمن  یغورد  **** فان هب  دیآرد  ولهپ  منانس ز 

موم ددرگ ز  هدنزورف  شتآ  هک  **** مور نیچ و  زا  رگشل  کی  دیئایب 

نوخب رب  نم  هب  درآ  شیاشخب  هک  **** نومنهر نآ  رب  نادزی  داشخبم 

راو هزین  يرونشوج  تفر  نورب  **** رام دنت  نآ  شیپ  کلم  بلق  ز 

گنرد یتخل  دندرک  هیوپ  نآ  رد  **** گنچ دنداشگ  ندرک  شاخرپ  هب 

كاخ هب  دمآرد  یمور  درمناوج  **** كانمشخ یساطرپ  ریشمش  ز 
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دید كالاچ  تخب  ار  ساطرپ  هک  **** دید كاخ  مه  تفر و  ییمور  رگد 

ماسح يدنه  هب  هدیرب  رس  یسب  **** مان هب  يدنه  دوب  يا  هداز  کلم 

تسدب يدنه  دالوپ  تفشآ  رب  **** تسم ریش  نوچ  هدنرد  گرگ  نارب 

ياپ دماینرد ز  سک  تخب  رس  **** يامزآ تسد  دندرک  هلمح  یسب 

شود هب  يدنه  ریشمش  دروآرب  **** شوک تخس  دش  وچ  يدنه  هداز  کلم 

ار ساطرپ  دنکفا  مس  رد  رس  هک  **** ار ساملا  هدنرب  دنار  نانچ 

رپس یسور  هدروآ  رد  ندرگ  هب  **** رس هدیروش  ریش  یکی  یسور  ز 

شلاگس فلاخم  نوخ  هب  **** نانک شلاچ  دوران  هب  دمآرد 
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نانک

زاین یب  وزا  تشگ  رپس  یسور  هک  **** زاب دروخ  ییدنه  نانچ  يدنه  ز 

مشچ داتفا  مهرب  ات  داتفا  مه  **** مشخ هب  دمآ  رگید  یسور  نامه 

زوی دنت  ار  هدرک  یپ  يوهآ  وچ  **** زورمین ات  تشک  ار  دنچ  نینچ 

سک راگیپ  يوس  رگد  دماین  **** سفن ار  نایسور  وزا  تسب  ورف 

نایم ات  رس  هدولآ  يوخ  نوخ و  هب  **** نانع يدنه  تفات  هگمارآ  هب 

شتخاس یتعلخ  دوخ  راوازس  **** شتخاونب دید  نانچ  نوچ  کلم 

هاگساپ رب  دندناشن  اهکزی  **** هاپس بناج  ود  زا  دندمآ  دورف 

همانفرش مظن  �هقباس  رد  شخب 5 - 

هتساوخ رحس  ياعد  نیدنچ  هب  **** هتسارآ رویز  رحس  نوچ  یبش 

كاخ فان  زا  هفان  هتخیر  نورب  **** كانبات ناهج  نشور  باتهم  ز 

شوگ هدوسآ  رب  اهسرج  گناب  ز  **** شورخ زا  كاخ  رازاب  هتشگ  یهت 

بآ هب  قداص  حبص  رس  هدرب  ورف  **** باوخ تسمرس  هتشگ  بش  نابیقر 

تسب ياپ  هدش  ترکف  ریجنز  هب  **** تسد هدناشفا  رب  یتیگ  لغش  زا  نم 

هتخورفا رطاخ  نتشاد  هر  هب  **** هتخود رب  هدید  لد و  هداشگ 

نتخادنا حرطم  نآ  رد  يراکش  **** نتخاس یحرطم  مدیاب  نوچ  هک 

راگن ناروگ  هب  ناروگ  نیلاب  وچ  **** راو همیسارس  ار  نیرس  هدنکف 

ياپریز نامسآ  رس  ریز  نیمز  **** ياج هدروآ  وناز  مرس  رب  مرس 

نم ياپ  یسرک  هدش  نم  رس  **** نم ياضعا  صقر  رد  هن  يرارق 

درگ درگ  هدش  ولهپ  هب  ولهپ  ز  **** درون هر  �هشیدنا  نالوج  هب 
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هتشادرب هشوت  ناج  يارحص  هب  **** هتشاذگب هشوگ  رد  شیوخ  نت 

ریگ سرد  ناگنیشیپ  فحص  زا  هگ  **** ریذپ تربع  هدناوخان  حول  زا  هگ 

نم غاد  نیشتآ  نم  غاب  هدش  **** نم غاب  رد  هداتفا  شتآ  عمش  وچ 

باوخ هدید  رب  هتسب  نینچ  یموم  هب  **** باتفآ رد  موم  نوچ  هدنزادگ 

دنتخود ار  باوخ  دوخ  موم  زا  هک  **** دنتخومآ نم  زا  نادواج  رگم 

كاپ زغم  مرس  رب  دش  هدنکارپ  **** كانشیدنا ياهرذگهر  نآ  رد 

زغن غاب  یکی  مدید  باوخ  نآ  رد  **** زغم شوج  زا  یباوخ  نم  هب  دمآرد 

یمدید ار  هک  ره  یمداد  وز  و  **** یمدیچ بطر  نیگنر  غاب  نآ  زک 

یغامد **** باوخ هنیشون  دمآرد ز  نیچ  بطر 
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بآرپ یناهد  شتآرپ 

تومیال يذلا  یح  ناحبس  هک  **** تونق لوا  هب  نذؤم  هدروآرب 

یهت دوخ  زا  متشگ  رپ  هشیدنا  زک  **** یهگان �هلان  نمز  دمآرب 

هاگحبص رد  داب  نوچ  هدنز  مدش  **** هاگپ دمآرب  تداعس  حبص  وچ 

متخوس یم  عمش  نوچ  هشیدنا  زو  **** متخورفارب یعمش  زورفا  بش 

يرگنوسفا هب  هرهز  توراه و  وچ  **** يرورپ نخس  رد  نابز  اب  ملد 

تسدب مرآ  ون  يزرط  هراب  رگد  **** تسشن دیابن  نیدنچ  لغش  یب  هک 

دورد ار  ناگنیشیپ  ناج  مهد  **** دورس رد  مروآ  بیرغ  یئاون 

يا هناد  زا  میارآرب  یتخرد  **** يا هناورپ  یغارچ ز  مرآرب 

تخب کین  يا  دیوگ  ار  هدنناشن  **** تخرد ناز  يا  هویم  دنکفا  هک  ره  هک 

ناگیاسمه يالاک  دندزدن  **** ناگیامورف یتشم  هک  یطرش  هب 

منم ناشورف  رهوگ  هاشنهش  **** منم ناشوه  زیترس  متفرگ 

راد هناخ  نم  زادرپ و  هناخ  همه  **** راک هناد  نم  دننیچ و  هشوخ  همه 

هار نادزد  مشابن ز  نمیا  هک  **** هاگتسد مهن  نوچ  وس  راچ  نیرب 

وس رایسب  درادن ز  هنخر  هک  **** وس راچ  نیا  رد  یناکد  دراد  هک 

دزم تسد  نازا  شیب  دهد  مربا  هک  **** دزد هرطق  زا  مسرت  ارچ  ایرد  وچ 

غاد مان  ورب  دشاب  دیشروخ  ز  **** غارچ دص  هم  وچ  يزورفرب  رگا 

هتفای ون  تشاد  نهک  یتسرد  **** هتفات رگج  يدنر  هک  مدینش 

جنگ جنگ  ناهج  رد  دشک  رز  رز  هک  **** جنس رانید  ناریبد  زا  دینش 

دشکرد یبرغم  یبرغم  کی  هب  **** دشک رز  رز  هب  ات  دش  رازاب  هب 
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دیدن اج  کی  هب  ناز  رتشیب  رز  هک  **** دیسر یشورف  رهوگ  ناکد  هب 

تسرد اتسرد  هضارق  هضارق  **** تسچ نابنا  کی  رز  هتخیر  ورف 

تسد ار ز  دوخ  رانید  تخادنارب  **** تسب راوید  جنگ  نآ  دیما  هب 

درک زاب  رس  فارص  جنگ  يوس  **** درک زاورپ  تسد  زا  شرانید  وچ 

نتخیمآ دصرد  ددع  کی  نآ  زو  **** نتخیگنا رز  زا  درم  دنامورف 

شورف رهوج  درم  رد  دیلانب  **** شورخ رز  یپ  زا  دومن  يراز  هب 

گنچ هب  مدوب  هدروآ  رز  یتسرد  **** گنرد نیدنچ  هب  ایند  کلم  زا  هک 

ربارب نوچ  دشک  رز  رز  هک  **** یهلبا یکریز ز  زا  هن  مدینش 
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یهن

متخادنارب ربارب  دوخ  رز  **** متخات ناکد  نیا  �هنیجنگ  هب 

هتخیمآ دش  رز  نادب  رز  نیا  دوخ  **** هتخیر نیدب  رز  نآ  ددرگ  رگم 

درک هصق  ودب  رز  شزیمآ  زو  **** درم دازآ  فارص  دیدنخب 

یکی رب  دص  هن  دیآ  دص  رب  یکی  **** یکدنارب دیان  رایسب  هک 

نم هار  �هنحش  لثم  نیا  تسسب  **** نم هاگنب  دزد  دش  هک  سک  نارب 

دوب ناوید  رودزم  دننیب  وچ  **** دوب ناویرغوک  ایسآ  اسب 

دزد گناب  دز  دنراین  نم  رب  هک  **** دزم تسد  نیا  دش  سب  ارم  نادزد  ز 

دننک یم  هیس  ار  ناهج  يدزد  هب  **** دننک یم  هر  جارات  هک  ناهایس 

مرش هدید  زا  هدید  یمه  دراد  هک  **** مرگ دنراینرب  یشتآ  زور  هب 

دیب کشم  زا  دنشارت  نوچ  ملق  **** دیپس زورب  ات  رگن  ناریبد 

دنرب اراخب  ات  رگا  تسا  هجنگ  ز  **** دنرب اراکشآ  ارم  ناهن 

دوب نازرا  هدیدزد  يالاک  هک  **** دوب ناهنپ  هک  الاک  دنرخن 

دوش ارادم  یب  ناتسود  لد  **** دوش اراکشآ  بیغ  وچ  نکیلو 

ریگدزد �هنحش  دوخ  دزد  دوب  **** ریفن درادن  هدرب  دزد  رگا 

راگزومآ دشاب  دب  کین و  ره  هب  **** راگزور دوخ  هک  مراذگ  نمرا  هب 

چیه هدیجنسن  دنامن  دنامن و  **** چیسب شدرگ  نودرگ  يوزارت 

نایسور اب  ردنکسا  مود  گنج  شخب 50 - 

زیر توقای  كاخ  رب  درک  یمز  **** زیخ حبص  یقاس  نیاک  زور  رگد 

نامک اهنیمک  زا  زاب  دنداشگ  **** نامد شتآ  يایرد  وچ  رگشل  ود 
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دندمآ راکش  رد  ینکفا  ریش  هب  **** دندمآ رازراک  رد  هراب  رگد 

گنر يور  زا  درب و  یم  زغم  رس  ز  **** گنز دایرف  بات و  رگج  يارد 

مرن درک  ار  دالوپ  هکلب  لد  هن  **** مرچ هنیگرگ  نیئور و  سوک  نامه 

خیم دیشروخ  لعن و  نامسآ  دنکف  **** خیب داتفا  رب  شروش  ار ز  نیمز 

یشتآ نوچ  هدنباتش  يراوس  **** یشکرس نایقالیا  زا  تفر  نورب 

ناهج نوچ  یلد  نهآ  یتخس و  هب  **** ناهن نهآ  ریز  مدق  ات  رس  ز 

تسرن نالیپ  ياپ  زا  دماک  یسک  **** تسم لیپ  نوچ  درک  بلط  زرابم 

دنتفاترب ریش  هجنپ  زا  رس  **** دنتفای یلد  دب  زا و  ناریلد 

زا دمآ  نورب  **** هایس يریش  دنت  یتعاس  زا  سپ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1527 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگ بلق  �هرپ 

لین دور  زا  رتناشوج  ناشورخ و  **** لیپ يالاب  هب  يراخب  یبسا  رب 

تفهن زا  باتفآ  نورب  دمآ  هک  **** تفگ يور  نمرها  یقالیا  هب 

نایقالیا نوخ  زا  هداب  زا  هن  **** نایقاس نوچ  تسد  رب  ماج  منم 

نارگ زرگ  هب  وزاب  تخارفارب  **** نار درشفا  بکرم  رب  نیا و  تفگن 

ياپ رکیپ ز  لیپ  رس  دمآرد  **** يامزآ گنج  لیپ  نآ  لاپوک  ز 

تسم تشگ  نیمز  شنوخ  نافوط  ز  **** تسپ دالوپ  زرگ  زا  یقالیا  دش 

هوک دننام  دنار  نکهوک  نارب  **** هورگ ناز  رتزارفارس  يراوس 

دش تسد  زا  شکندرگ  دنچ  نینچ  **** دش تسپ  نیمز  اب  رگد  یمخز  هب 

نتخارفا رس  زا  داد  شیرورغ  **** نتخادنا رس  نآ  راک  ماجنارس 

غیرد يا  دش  هتشک  مه  تشک و  یسب  **** غیت ساملا  ناع  رد  دالوپ  ز 

رگد يزاسمزر  دشن  نادیم  هب  **** رگد يزامن  ات  ناهگ  نیشیپ  ز 

دز شوگانب  رب  ردق  ار  اضق  **** دز شوج  رگج  رد  نوخ  هراب  رگد 

لین وچ  یئاهمشچ  مق  هب  نوچ  یخر  **** لیپوچ دمآرد  يراوس  یسور  ز 

درم تشک  یمه  یمدرم  درک  یمه  **** دربن مه  نایمور  زا  تساوخ  نورب 

دیشکرب نت  ناج ز  ار  دنچ  ینت  **** دیشک رد  نوخ  هب  یلیخ  هنوگ  نیدب 

يار گنج  يوس  اریسک  دماین  **** يامزآ گنج  درم  نتشک  سب  ز 

تفای تسپ  ار  لیپ  دوخ  لاپوک  ز  **** تفای تسد  نانچ  یمور  هب  یسور  وچ 

تشکب ینیچ  یمور و  دنچ  ینت  **** تشم هب  يدنه  دالوپ  تشگ  یمه 

تفرگ يزاب  هزین  هکرعم  نارد  **** تفرگ يزارد  هزین  يالاب  وچ 
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راوسهش یکی  بکرم  دنار  نورب  **** رایرهش هگرگشل  يولهپ  ز 

هتخیوآرد یگنهن  یغیت  هن  **** هتخیگنارب یباقع  یبسا  هن 

دروجال نوچ  دالوپ  یهالک ز  **** درز دنکاژک  رد  شنت  ریرح 

تسد هب  ولهپ  راچ  �هبرح  یکی  **** تسم تیرفع  وچ  دمآرد  نادیم  هب 

تفخ كاخ  رد  هظحل  نیمه  یهاوخ  هک  **** تفگ سور  اب  دروآرب و  يدیرط 

منمیرها گنج  دوب  يزاب  هک  **** منم یناردنزام  دنویرز 

شرس دمآرد  نتشگ  هب  ارفص  ز  **** شرکیپ رد  دید و  ورد  یسور  وچ 

دروان تشگ  رد  هک  هگآ  دش 
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وا درم  مه  درم و  وا  وچ  دشابن  **** وا

دابدنت نوچ  تفر  یمه  تمیزه  **** داد شیوخ  هگرگشل  يوس  نانع 

ریش هدرک  رب  تشپ  نآ  تشپ  سپ  **** ریلد راوس  �هبرح  درک  اهر 

تشم راچ  نانس  هنیس  دش ز  نورب  **** تشپ دیراخ  هبرح  ار  هدنزیرگ 

ياج زاب  ار  هتفس  نت  نآ  دناسر  **** ياپداب بکرم  دش  هک  يزیت  ز 

درم نادرم  بلص  دنک  یبیلص  **** دربن ياهدژا  ناک  دندید  وچ 

دنتفای يا  هتشک  هدش  یبیلص  **** دنتفاتشب هناگیب  شیوخ و  وا  رب 

سک دیبنجن  یسور  ساطرپ  ز  **** سپ شیپ و  دش  هتسب  ورف  اهنانع 

هوک هرابکی  وچ  یسور  تفر  نورب  **** هوتس ندرک  ربص  زا  دش  رگشل  وچ 

مارخ يو  رب  درک  نتلیپ  وگ  **** مان لاپوک  لاطنق  ناشیوخ  ز 

دنتخیگنا يریشمش  يوس  ره  ز  **** دنتخیوآ مهرد  نز  ریشمش  ود 

درب هدنزیتس  ناج  مخز  کی  هب  **** درگ دنویرز  ششوک  ماجنارس 

ياپ ار ز  نت  داتفه  دروآرد  **** يارگ ندرگ  ناسور  زات  نینچ 

دنک راک  نازا  دید  هپس  ياپ  هک  **** دنت ریش  نآ  زا  لاطنق  تفشآرب 

گرب راب و  دوب  شغیت  هک  يورس  وچ  **** گرت تخارفارب  نشوج  دیشوپب 

اهر يو  رب  درک  یگراب  رس  **** اهدژا یکی  نوچ  نیز  هب  دمآرد 

ربا هدنرغ  دننام  دیرغب  **** ربژه دماک  دید  نوچ  دنویرز 

زیخ مرگ  کلف  نوچ  هدش  یمرگ  ز  **** زیت غیت  رگدکی  رب  دندیشک 

درگ دوز  یکی  شبنج  رید  یکی  **** درون زکرم  راگرپ  وچ  هرپ  ود 

دنتخادنا شتآ  نوچ  مخز  یسب  **** دنتخات درگرب  درگ  یسب 
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رازراک بش  هب  دمآرد  نیشیپ  ز  **** راگماک یکی  رب  یکی  دش  یمن 

سورع نوچ  �هتسارآ  درم  نآ  رب  **** سور هاش  دز  غیت  یکی  رخآ  مه 

كاله هزرش  ریش  نآ  زا  دروآرب  **** كاخ يوس  رز  نیز  زا  شدروآرد 

تفاتش دوخ  رگشل  يوس  يداش  هب  **** تفای ماک  دوخ  مصخ  رب  وچ  هدنشک 

لگ هب  دمآرد  یلیگ  رالاس  هک  **** لدگنت دش  راک  نازا  رادناهج 

وا راوازس  دشاب  هک  یطرش  هب  **** وا راک  نتخاس  رب  دومرفب 

نایسور اب  ردنکسا  موس  گنج  شخب 51 - 

هوک هب  دزرب  ههوک  نیچ  يایرد  ز  **** هوکش ناطلس  كرت  نیاک  زور  رگد 

دش هدنیارگ 
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نوتسیب نوچ  دندیشک  رب  ملع  **** نوخ هب  رگشل  ود  ره 

ربژه دز  نورب  رس  يا  هشیب  ره  ز  **** ربا ندیرغ  هب  ایرد  دمآرد ز 

جوم جوم  نوخ  تفر  یم  هشوگ  ره  ز  **** جوا هب  دمآرد  ناگنهن  ریفن 

ریت هتسب  رب  ریشمش و  هتخهآرب  **** ریگ لاپوک  لیپ  یکی  یمور  ز 

درز ناتفخ  هب  يریلد  دش  نورب  **** درم تساوخ  نورب  یئامزآ  گنج  هب 

تسکش رد  مه  هب  یسور  ياپ  رس و  **** تسد یمور ز  لاپوک  تشه  ورف 

زیچ تسنادن  یبوک  زغم  زجب  **** زین تفر  نامه  وا  اب  تساوخ  رگد 

ماجو ریشمش  هب  هدومن  اهرنه  **** مان هب  هجنرف  يراوس  ینالا 

شوه تفر  ارزغم  شندید  زا  هک  **** شود هب  یتخل  هدروآرب  دمآرد 

داهن یتخل  شود  رب  زین  نآ  مه  **** داشگرب نیک  هب  ار  دوخ  تخل  نیا  مه 

ناشتخس شزیوآ  دش  رد  نآ  رد  **** ناش تخل  مه  هب  دش  يرد  یتخلود 

وا هاوخدب  تخب  یب  دنام  ورف  **** وا هار  رد  هک  ینالا  تسناد  وچ 

شرکیپ رب  تخیر  ورف  ار  شرس  **** شرس رب  دز  یتخل و  دروآرب 

دیشک نودرگ  هب  رس  یشکرس  نازا  **** دیشک نوخ  رد  مصخ  رس  قرف  وچ 

ریلد يدرم  هب  لد  يوق  نتشک  هب  **** ریس دنت  یکی  نمرا  نادرگ  ز 

مامت یئامزآ  گنج  ماگنه  هب  **** مان هب  هورش  هدرب  قبس  ناریش  ز 

هتخادنا رس  ناگنهن  زا  غیت  هب  **** هتخارفارب یغیت  ود  یگنهن 

شخرد ناشخر  غیت  زا  تخورفارب  **** شخر درک  ناور  ینالا  مزر  هب 

روم رپ  نوچ  تخود  فتک  رب  رپس  **** روز تسد  نانچنآ  دید  وچ  هجنرف 

زیرگ شناج  غرم  سفق  زا  درک  هک  **** زیت ریشمش  هورش  وا  رب  دز  نانچ 
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یشتآ دنت  وچ  تبینج  دز  نورب  **** یشکندرگ هتسب  رمک  وسیا  زا 

دوس هورش  اب  درک  اجک  يریش  هب  **** دومن اهیگنادرم  دیشوکب و 

داهن ندرگ  زین  وا  تبرض  کی  هب  **** داشگ ندرگ  دید  يوق  یمصخ  وچ 

هوتس دمآ  ملاع  وزک  دمآرد  **** هوک وچ  نارکی  هوک  زا  یمان  مرج 

شرکیپ زا  تخیر  یم  راکیپ  هک  **** شرس رب  نینهآ  يور  گرت  یکب 

هرز یئابق 
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رادبآ میس  وچ  نشور  بامیس  وچ  **** رادبات شنت  رب 

ناما ینامز  شدادن  ایند  ز  **** نامد ریش  وچ  دمآرد  هورش  هب 

درگ دروآرب  هزرش  ریش  نازک  **** درم ریش  رب  ریشمش  دنار  نانچ 

زغم دیبنسب  شدنمس  مس  هب  **** زغل ياپ  نآ  رد  نمشد  داتفا  وچ 

ناشن رب  خی  هب  يرهم  درس  زا  دز  **** ناشک ندرگز  ار  ناندرگ  یسب 

ینز ندرگ  هک  انامه  ندرگ  هن  **** یندرگ نانچنآ  دید  وچ  یلاود 

تسار گنج  رب  درک  ندش  چیسب  **** تساوخ گنج  �هیاریپ  دیچیسب و 

نیچ دالوپ  هتفس ز  كرت  یکی  **** نینهآ يور  دروآرد  كرات  هب 

رادبات ناتب  فلز  وچ  يدنمک  **** رادبآ رهز  غیت  یکی  لیامح 

ناور یهوک  وچ  دمآ  ردنا  نیز  هب  **** ناوتسگرب دنکفارب  ار  سرف 

يوک هب  دیآرد  ناتسبد  زا  لفط  هک  **** يور هزات  نانچ  دمآ  نمشد  يوس 

دید هدنبیکش  ناریش  گنج  زا  لد  **** دید هدنبیز  رف  نآ  رد  نوچ  مرج 

تشگ زاسمد  گرم  اب  راچانب  **** تشگزاب رد  شدوبن  نکیلو 

ریش گنج  اب  تخاب  یمه  کلاود  **** ریلد دمآرد  یلاود  درگ  هب 

لاود نوچ  نتشیوخ  رب  دیچیپب  **** لاگسدب ندیچیپ  یلاود ز 

دنتخومان فرح  یکی  تمحر  ز  **** دنتخودنا يزاب  رد  فرح  یسب 

رمک لاود  رب  یتبرض  شدز  **** رن ریش  نوچ  هتسب  رمک  یلاود 

جنس دالوپ  هوک  نآ  دش  همین  ود  **** جنر چیه  یب  غیت  دش  هدنراذگ 

تسبب ار  نایم  ردارب  نیک  هب  **** تسم لیپ  نوچ  تشاد  یکی  ردارب 

دیشک ردارب  تخر  يوس  هنب  **** دیشچ یلاود  یلاود  مخز  ز 
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تشکب ار  نکش  رگشل  درم  یسب  **** تشپ دالوپ  هوک  نآ  هنوگ  نیدب 

هربوهآ دوب  شرن  ریش  هک  **** هردوج وا  ماندب  سور  یکی 

ياشگ رگشل  دنب و  ودع  اهنت  هب  **** يامزآ روز  دنمونت و  تشرد و 

هتخیر ناشکندرگ  نوخ  یسب  **** هتخیوآرد نوخ  یسب  ندرگ  ز 

درک تخر  ناور  یلاود  گنج  هب  **** درک تخس  رمک  لاود  رب  هرگ 

زیرگ رد  ار  ياپ  دش  هتسب  هر  هک  **** زیت غیت  رگیدکی  رب  دنداشگ 

رگراک دشن  ناشیهگآ  راک  ز  **** رگیدکی رب  تفر  ناشبرض  یسب 

یب دز  دالوپ  هوک  نآ  رب  **** غیت هدنراذگ  یسور  دروآرب 
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غیرد

قرغ هتسخ  نت  دش  نوخ  يایرد  هب  **** قرف هب  دمآ  ردنا  گرت  دالوپ  ز 

ياج زاب  دش  درک و  ییدزد  نانع  **** يامزآ مخز  مادنا  یتسس  نآ  زا 

تسکش نتسکش  رس  نازا  هاش  لد  **** تسب زابرس  بسازا و  دمآ  ریز  هب 

هاگ مخز  نارب  وراد  شون  دنک  **** هار مه ز  ات  دومرف  هنازرف  هب 

یگتسخ زا  دیاسآرب  یلاود  **** یگتسهآ هب  ات  دنک  شزاون 

دنمک نیگشم  هب  دمآ  رد  هم  رس  **** دنرپ یلحک  دروآ  رس  رد  بش  وچ 

دنتشاذگن هاگرخ  درگ  سگم  **** دنتشادرب ساپ  هپس  هیور  ود 

نایسور اب  ردنکسا  مراهچ  گنج  شخب 52 - 

لین ار ز  ابق  نودرگ  تسش  ورف  **** لیم زبس  زا  رس  دزرب  دیشروخ  وچ 

روگ دندرک  تشد  همه  ناروگ  ز  **** روش دندومن  ناریش  هراب  رگد 

يانرک مد  زا  نوخ  دیشوجب  **** يارد اب  سرج  دمآرد  لغلغ  هب 

سوردنس لگ  خرس  زا  دمآ  دیدپ  **** سوک زاوآ  روپیش و  دایرف  ز 

تفاین یتسس  هرذ  یکی  دوخ  رد  هک  **** تفاتش نادیم  يوس  هردوج  نامه 

هاگدروان هب  یلتخ  دنکفارد  **** هایس ریش  وچ  يدنه  هراب  رگد 

هرس یمخز  راک  رب  تفر  یمن  **** هردوج اب  درک  یکباچ  یکی 

دنکف نیز  رس  رب  هردوج  رس  **** دنکف نیچ  یکی  وربا  رد  رخآ  مه 

شیوخ ماجنا  هر  لعن  هب  شدرپس  **** شیوخ ماک  شندنکفا  زا  دروآرب 

دربن مه  یسب  زا  ياج  درک  یهت  **** درم تساوخ  یم  تشگ و  یم  هناریلد 

مان سور  رد  هدروآرد  يدرم  هب  **** مان سوطرط  دوب  رومان  یکی 
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یگدنچیسب شکاله  رب  همه  **** یگدنچیپ هب  یئاهدژا  خرس  وچ 

شورخ درآ  یتسپ  رد  هوک  زا  هک  **** شوج هب  یلیس  وچ  دمآ  يدنه  يوس 

یگنادرم رایسب  دندومن  **** یگناگیب ياهیرواد  نآ  رد 

درگ دروآرب  يدنه  دوع  نازک  **** درک هلمح  یکی  یسور  ماجنارس 

ار ماج  دز  گنس  رب  تخیر  یم  وچ  **** ار مادنا  شنوخ  زا  تخادرپب 

منکفا ریش  هنوگ  نیزک  يربژه  **** منم اتفگ  تشادرب  گرت  رس  ز 

دناوخ سور  متسر  نابز  یسور  هب  **** دناوخ سوطرط  هک  نم  ردام  ارم 

هرز ياج  هب  دشوپ  هک  هب  نفک  **** هرگ وربا  نم  رب  دنز  وک  یسک 

زاب ندش  مهاوخن  نادیم  ز 
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ياپ مرارد ز  ار  يرگشل  رگم  **** ياج

سورع فلز  وچ  دوخ  رب  دیچیپب  **** سور مخز  يدنه و  نتشک  زا  هش 

گنرد دمآ  شمزع  رد  هراب  رگد  **** گنج يوس  نانع  دراک  دوب  نارب 

هاوخ هنیک  رو  هنیک  زا  دش  دهاوخ  هک  **** هاپس زا  ات  دید  یم  تسار  پچ و 

يا هدنبات  قرب  نیچ  دالوپ  ز  **** يا هدنباتش  بکرم  درک  ناور 

ریلد نانع و  کباچ  اناوت و  **** ریش هدنرغ  وچ  يراوس  نویامه 

وا ماک  سفن  رب  زج  هناد  یب  هک  **** وا مادنا  نهآ  رد  قرغ  نانچ 

نانک يزاب  قرب  نوچ  ریشمش  هب  **** نانک يزارفرس  ندز  نالوج  هب 

تسس هاوخدب  تسد  هدش  ربارب  **** تسچ درک  یم  هک  اهیکباچ  نآ  زا 

داشگرب لغب  یئامزآ  غیت  هب  **** داب وچ  بکرم  دنکفا  یسور  نارب 

شنماد رد  داتفا  نمشد  رس  **** شنز ندرگ  غیت  زا  هک  دز  نانچ 

رن ریش  نوچ  شاخرپ  هب  دمآرد  **** رگد يراوس  رت  لد  ریش  نآ  زا 

دش هدنکرب  دنچ  يرس  ات  نینچ  **** دش هدنکفارس  مه  رگد  یمخز  هب 

تشکب یگنج  ریش  نآ  یناسآ  هب  **** تشپ هوک  یسور  لهچ  زا  نوزف 

ار گنس  شنهآ  درک  لعل  نوخ  ز  **** ار گنربش  دنار  یم  هک  وس  رهب 

يرگشل نایسور  زا  تخیر  ورف  **** يرد ره  زا  تخیگناک  هلمح  ره  هب 

وا شیپ  رد  میب  زا  سک  دماین  **** وا شین  دش  هدنباتش  نوخ  رب  وچ 

داد زاب  نانع  کباچ  هب  ار  نانع  **** داد زاس  ار  کین  هلمح  یکی 

درک هتسخ  دص  تشک و  دص  دنکفا و  دص  **** درک هتسهآ  هوک  ناک  هلمح  نآ  رد 

هدش ناوخ  نیرفآ  غیت  تسد و  نارب  **** هدش ناریح  شیدرم  ریش  زا  هش 
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اهراخ نآ  رد  شتآ  تخیر  یمه  **** اهراگیپ درک  یم  هنوگ  نیدب 

ياج زاب  هگدروآ  دماین ز  **** ياسگشم شرس  رب  دشن  ات  کلف 

باوخ هب  دمآرد  نشور  زور  رس  **** باتفآ تفر  هوک  عقرب  رد  وچ 

هام يوس  رس  دروآرب  یهام  ز  **** هایس ياهدژا  نوچ  هریت  بش 

ار هام  اهدژا  نوچ  درب  ورف  **** ار هار  ناوریش  رب  درک  هیس 

دمآ دوسآرب و  **** نتخات زا  رب  نوخیبش  راوس 
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نتخاس بش  هب 

ناهج رد  سکچیه  نتخانشن  هک  **** ناهن دش  نانچ  بش  یکیرات  هب 

ریش دوب  لد  ریش  ناک  درب  نامگ  **** ریلد راوس  نآ  يدرم  زا  هش 

رازراک نانچنآ  درک  زورما  هک  **** رایرهش ناک  تفگ  یم  هشیدنا  رد 

یمدیشخب هتسبرس  جنگ  شدص  **** یمدید وا  يور  رگا  اغیرد 

تشپ درک  يوق  مشیوخ  يوزاب  وچ  **** تشکب یقلخ  درک و  یئوزاب  يوق 

نیرفآ درم  ریش  نارب  اداب  هک  **** نیرع ریش  دوب  یمدآ  دوبن 

نایسوراب ردنکسا  مجنپ  گنج  شخب 53 - 

گنس ناشخر ز  توقای  دروآرب  **** گنر هزوریپ  قاط  نیک  زور  رگد 

ریز هب  یئاهدژا  هایس  دمآرب  **** ریش هدنرغ  وچ  يراوس  ینالا 

تسکش مهرد  زغم  ار  زربلا  هک  **** تسدب يدرم  داتفه  زرگ  یکی 

درگ دروآرب  یتیگ  نادرگ  ز  **** درم تشک  یم  درک و  بلط  زرابم 

يرواد ناردنا  دنکف  ار  یسب  **** يرواخ یناریا و  یمور و  ز 

ریش هرن  نوچ  هرپ  زا  دمآ  نورب  **** ریلد راوس  نکفا  یسور  نامه 

مات ریت  کی  دروآ  ردنا  تسشب  **** ماخ مرچ  زا  دزرب  یهز  ار  نامک 

وا ریت  کی  هب  ینالا  داتفیب  **** وا ریگ  نامک  تسد  يورین  هب 

گندخ ریت  هب  هدینکآ  نایم  **** گنر هب  يرابدنه  �هروسام  وچ 

مشخ هدروآرد  وربا  هب  ناریش  وچ  **** مشچ هبرگ  یسور  یکی  هر  رگد 

هتخودرب هراپ  ار  عرد  یسب  **** هتخومآرد یئامزآ  حالس 

قرغ دالوپ  ریز  مدق  ات  رس  ز  **** قرب وچ  يزاب  ریشمش  هب  دمآرد 
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ار گنربش  هدنکفارب  یفیحل  **** ار گنج  شروش  هدش  هریذپ 

گنج ياهرطخ  هدومزآ  دوبن  **** گنس هراخ  نوچ  تشاد  یلد  هچ  رگا 

دوب هدیزرلن  نمشد  ریشمش  ز  **** دوب هدیزرو  هشیپ  نآ  یئاهنت  هب 

شتخانشب دید  نوبز  يراکش  **** شتخادنارب مد  اهدژا  نآ  وچ 

درم بسا و  زا  رتهب  يا  هماج  لج و  **** دربن زا  شیب  دید  وا  رب  یحالس 

دیشک ردنا  عقرب  شعقرب  لج  هب  **** دیشکرد نت  ناج ز  شتبرض  کی  هب 

رگد نآ  اب  هک  وا  اب  تفر  نامه  **** رمک نیک  رب  تسب  ییسور  رگد 

درک زاب  وزا  ناج  رگد  يریت  هب  **** درک زاس  ار  گنج  رگد  ریلد 

دمآرد ولهپ  هب  **** ناور دش  وا  تسش  زک  ریت  رهب 
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ناولهپ یکی 

یهت نادیم  درک  ناولهپ  هدز  **** یهب راوس  نآ  ریت  �هبوچ  هد  هب 

ناگدننیشن ياجب  دمایب  **** ناگدننیب ناهنپ ز  هراب  رگد 

راکشآ درک  برح  یگدیشوپ  هب  **** راوس هدربن  نآ  زور  دنچ  نینچ 

یگراب دنکفا  نورب  وا  اب  هک  **** یگرای رگد  ار  سکچیه  دبن 

غیم وچ  دمآرد  ناشیگدنکارپ  **** غیت میب  رک  دندیسر  ییاج  هب 

دنتخاب یم  گنرین  هب  یلایخ  **** دنتخاس یم  سومان  هب  یبیکش 

نایسور اب  ردنکسا  مشش  گنج  شخب 54 - 

ریق يایرد  رهوگ ز  دروآرب  **** ریپ خرچ  نیاک  زور  یکی  ات  نینچ 

هتساخرب هرعن  اهلوغیب  ز  **** هتسارآ دش  نادیم  هراب  رگد 

سپ شیپ و  زا  دش  یم  رب  قویع  هب  **** سرج گناب  سور  هگرگشل  ز 

سورع نوچ  هتسارآ  بلق  نازو  **** سور ناراد  بلق  فص  دندیشک 

گنهن دیآرب  ایرد  فرژ  زا  وچ  **** گنچ هب  دمآرد  ینیتسوپ  نهک 

هوکش رتنوزف  شراوس  دصناپ  ز  **** هوک هراپکی  رادرک  هب  هدایپ 

درک مرن  ار  ساملا  ندرشفا  هب  **** درک مرگ  ار  هجنپ  نوچ  هک  یتشرد 

هدمآ نورب  خزود  زیلهد  ز  **** هدمآ نوخ  رهب  زا  یتیرفع  وچ 

وا يالاب  هب  مه  يوق  زارد و  **** وا ياپ  رب  هتسب  هلسلس  یکی 

هلغشم رپ  روش و  رپ  هدرک  ناهج  **** هلسلس نآ  رد  یشحو  ناریش  وچ 

هاچ شیدنمروز  زا  یتشگ  نیمز  **** هاگجامآ کی  یتسج  هک  وس  ره  ز 

مه هب  يدیشک  رد  ار  هوک  وا  زک  **** مخ هب  رس  ینهآ  زج  هن  شحالس 
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شوخ درک  یم  تسد  یشک  مدرم  هب  **** شک درم  نهآ  نادب  وس  ره  ز 

وا مادنا  تخمیک  هتسب  نفس  **** وا ماخ  تقلخ  دب  هک  یتخس  ز 

راک دالوپ  غیت  وارب  يدرکن  **** رازراک رب  گنهآ  يدروآ  وچ 

يا هراوخ  یمدآ  یشک  هتشرف  **** يا هراب  اهدژا  نانچ  دمآرد 

روز تسد  کی  هب  ار  شرس  يدنک  هب  **** روم وچ  یتفرگ  يدید  هک  ار  یسک 

رس هاگ  نت  يدنک ز  ياپ  یهگ  **** رگد راک  هب  يدرکن  شیارگ 

تسکش ولهپ  ياپ و  ار  قلخ  یسب  **** تسد يورین  هب  هش  هگرگشل  ز 

تسرد دمآ  ردنا  فاصم  راک  هب  **** تسچ اناوت و  يراوس  هدیرج 

دنک يزاب  زیت  شتآ  نادب  **** دنک يزارف  ندرگ  هک  دمآرد 

وچ
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نامه نتشک  دوب و  نامه  نتفرگ  **** نامد گنهن  نآ  رود  شدید ز 

ریز هب  یگنج  ریش  نآ  شدروآ  مه  **** ریلد دمآرد  يرادمان  رگد 

تشکب نارادمان  زا  هجنپ  ینت  **** تشرد ياهمخز  زا  هنوگنیدب 

تسکش رگشل  نادرم  ریش  لد  **** تسخ هدنرد  ریش  نآ  هک  لد  سب  ز 

دد ماد و  هن  دوب و  یمدآ  هن  هک  **** درخ بحاص  دنام  ورف  یتفگش 

زورف یتیگ  رهم  دش  هدنکفارس  **** زور هب  دزرب  گناب  نوچ  هریت  بش 

نمجنا اب  هدیشوپ  دنار  نخس  **** نمرها نآ  راک  تریح  زا  هش 

دوب هراچیب  قلخ  وا  گنج  زا  هک  **** دوب هرایتپ  هچ  شک  یمدآ  نیا  هک 

وا تسپ  هدش  ناحالس  اب  همه  **** وا تسد  �هضبق  رد  هن  یحالس 

تسین دابآ  موب  نیزا  تسه  رگو  **** تسین داز  یمدآ  وا  هک  منآ  رب 

داژن مدرم  هن  مدرم  وچ  تروص  هب  **** داهن یشحو  تسیئاج  هناریو  ز 

تخارف رب  ملع  خساپ  نیکمت  هب  **** تخانش ار  نیمز  ناک  يا  هدنسانش 

روناج نآ  لاح  ودب  میامن  **** رگداد هش  نامرف  داد  نوچ  هک 

تسیکیراب یئوم ز  وچ  شهار  هک  **** تسیکیرات کیدزن  هوک  یکی 

نینهآ روز  هب  یکاخ  بیکرت  هب  **** نینچ ینارکیپ  یمدآ  ورد 

تسخن زا  موب  داز و  ناشدوب  نوچ  هک  **** تسرد ناشیا  لصا  یسک  دنادن 

مشخ ماگنه  دنسرتن  ناریش  ز  **** مشچ هزوریپ  دنیور و  خرس  همه 

مامت ار  يرگشل  دوب  نت  کی  هک  **** ماگ هدرشفا  دندنمروز و  نانچ 

زیختسر یملاع  زا  دزیگنارب  **** زیتس رد  دوب  رن  رگ  هدام  رگا 

دنتساراین ار  یبهذم  نیا  زج  **** دنتسار دتفواک  يرواد  رهب 
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یکدنا زین  هدنز  نآ  هدنز و  رگم  **** یکی ناشیا  هدرم ز  سک  تسا  دیدن 

شیوخ بابسا  دزاسرب  شیم  نازک  **** شیم �هیام  ردق  ار  یکی  ره  دوب 

ناشراب رد  تسین  نیا  زج  یعاتم  **** ناشرازاب تسا  مشپ  يورین  هب 

سب دنسانش و  ار  هیس  رومس  **** سکچیه يا  هنیجنگ  دنرادن 

هاگیاج نآ  زج  ییاج  دزیخن ز  **** هایس تقلخ  هب  دشاب  هک  يرومس 

ندگرک نوچ  هتسر  رب  تسینورس  **** نز ودرم  زا  کیره  یناشیپ  ز 

هب ناشیا  هچ  **** تشرس دشابن  ناشنورس  اب  رگا 
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تشز ناسور  هچ  تروص 

باقع نارپ  وچ  یتخرد  رب  دوش  **** باوخ يانمت  دیآ  هک  ار  یسک 

دنب وید  نارد  دبسخب  يوید  وچ  **** دنلب خاش  هب  دراشف  رد  نورس 

هتخیوآ ینیب  اهدژا  یکی  **** هتخیگنارب یخاش  هب  ینیب  وچ 

يدرخبان داینب  تسا  باوخ  هک  **** يدوخیب زا  يزورنابش  دبسخب 

دنرگنب هتخیوآ  وید  نارد  **** دنرذگب وا  رب  نانابش  یسور  وچ 

نمجنا دننک  ناهنپ  دنیایب و  **** نمرها نآ  يوس  یگتسهآ  هب 

دننک شدنمک  نهآ  ریجنز  **** دننک شدنبو  دنرابب  اهنسر 

تخرد زا  درم  هاجنپ  هب  شدنشک  **** تخس دنب  دوش  لسلسم  نوچ  ورب 

راودعر یندیشورخ  دشورخ  **** راک ددرگ ز  هاگآ  يدنب  نآ  وچ 

تسد تشم  کی  هب  ار  یکی  ره  دشک  **** تسکش دناوت  رب  ار  دنب  نآ  رگ 

یگتسهآ هب  شدنروآ  يور  هب  **** یگتسب نآ  رد  دشاب  تخس  رگو 

دننک مهارف  ینان  بآ و  وا  زو  **** دننک مکحم  ریجنز  دنب و  ورب 

يا هناد  ناشماد  نآ  زا  دیاشگ  **** يا هناخ  ره  يوک و  ره  هب  شدنرب 

ناشراگیپ تسلیپ  هدنز  نادب  **** ناشراچان هب  دتفا  یگنج  رگو 

اهر شدنب  ندرک ز  دنراین  **** اهدژا نوچ  ریجنز  هب  شدنشک 

يوب گنر و  یسک  رد  ياج  دنامن ز  **** يوجگنج یشتآ  نانچ  ددرگ  وچ 

زغم هدیروش  دنام  ناتساد  نازا  **** زغل ياپ  نآ  راک  رد  رادناهج 

تسین هشیب  کی  يریت ز  �هبوچ  همه  **** تسین هشیدناک  تفگ  ربخ  بحاص  هب 

دنک يزاب  هزین  رس  رب  شرس  **** دنک يزاسراک  نم  لابقا  رگ 
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نایسور اب  ردنکسا  متفه  گنج  شخب 55 - 

رس درب  ورف  رواخ  هب  یهاپس  **** رتخاب زا  دزرب  رس  وچ  هدیپس 

وید جنهآ  مدرم  ناز  هشیدنا  رد  **** ویدخ رواخ  تسارآرب  ار  هپس 

يردنکسا دس  رد  جوجای  وچ  **** يربرب یمور و  هنمیم  يوس 

نیمز ناشیا  هوبنا  زا  گنت  هدش  **** نیچ نامشچ  گنت  هرسیم  يوس 

ریز هب  یلتخ  گنخ  ناور  یهوک  وچ  **** ریش دنت  نوچ  بلق  رد  مور  هش 

سومش نانسوت  نوچ  هتفشآرب  **** سور ساطرپ  ینالاوس و  رگد 

يان دندیمد  تمایق  روص  وچ  **** يارد اب  دش  زاومه  هریبت 

فاق هوک  رد  غرمیس  دنکفا  رپ  **** فاکش اراخ  سوک  ندیراخ  ز 

هللا یلع  **** مد واگ  هرهمرخ و  دایرف  ز 
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مخ هنییور  دمآرب ز 

يروای دنک  یم  ارک  تلود  هک  **** يرواد رد  هدنام  وس  ود  زا  هاپس 

گنج هب  یگنج  نالیپ  وچ  دمآرد  **** گنر میخژد  يور  نمرها  نامه 

زاس مزر  سکچیه  وا  شیپ  دشن  **** زاب درک  رپس  یپ  ار  دنچ  ینت 

هاگدروآ هب  يریش  وچ  دمآرد  **** هاش بلق  �هقاس  زا  یشوپ  هرز 

باتفآ �همشچ  دش  هریخ  وزک  **** بآ وچ  هدیشکرب  یشتآ  غیت  ز 

درک هنیشیپ  گنج  ناک  تسنامه  **** درمریش ناک  تسناد  بلق  زا  هش 

وا راگیپ  دید  اهدژا  اب  هک  **** وا راک  یپ  زا  كانشیدنا  دش 

ینمیرها شیپ  دوش  هتسکش  **** یندرگ نانچناک  شدمآ  غیرد 

باسح یب  دز  تشگنا  شتآ  رب  هک  **** باکر کباچ  دنمرنه  راوس 

رهپس یتیگ  درگ  نوچ  تشگ  یمه  **** رهچ وید  نآ  درگ  تفص  هتشرف 

درک ریت  شراب  لد  هریت  نآ  رب  **** درک ریبدت  هک  يدربن  نیتسخن 

كانمشخ دوخ  ریت  زا  دش  هدننز  **** كاب ریت  زا  دمان  ار  میخژد  وچ 

گنهن روالد  رب  دز  دروآرب و  **** گنر ساملا  دالوپ  تشخ  یکی 

نورب یتسج  هشوگرگد  زا  مامت  **** نویه رب  يدزرب  رگا  تشخ  نآ  هک 

درخ دالوپ  تسخ  دش  هراخ  نارب  **** درشفرب مه  هب  ار  نت  هک  یتخس  ز 

رگراک دشن  مه  ینتشک  نآ  رب  **** رت دالوپ  تخادنا  یتشخ  رگد 

تسب زاب  ار  بآ  تشخ  هب  دیاشن  **** تسکش يو  رب  تشخ  نینچمه  موس 

تشخ ریت و  هبرح و  زا  دشیدنین  **** تشرس نهآ  وید  ناک  تسناد  وچ 

دیود هدنمد  ياهدژا  يوس  **** دیشکرب ار  زوسناهج  گنهن 
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ياپ دمارد ز  رگمتس  ناک  نانچ  **** ياج شدرب ز  هاگفتک و  رب  شدز 

دربن مه  اب  تخیوآرد  یتخس  هب  **** درگ ریز  زا  تساخرب  هراب  رگد 

تفرگ شتخس  هتفچ  نهآ  نادب  **** تفرگ شتخب  هار  یگدنزوس  ز 

ریز هب  شکرت  داتفیب  كرات  ز  **** ریش دنت  نوچ  دروآرد  شنیز  ز 

گرب هلال  زا  رتکزان  زغن و  یسب  **** كرت ریز  زا  دمآ  دیدپ  يراهب 

شدمآ مرش  دید  نانچ  یئور  وچ  **** شدمآ مرن  هک  ندنک  تساوخ  شرس 

شندرگ رد  شوسیگ  هدرک  نسر  **** شنماد رد  دید  ناشک  وسیگ  ود 

يودنه وچ 
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درپس یسور  هب  شدوبر  یمور  ز  **** درب هنیجنگ  شدزد ز 

ویرغ دمآرب  یسور  ناوید  ز  **** وید راتفرگ  هتشرف  نآ  تشگ  وچ 

تفای ریجخن  هیامنارگ  لوا  زک  **** تفاتش ندرک  ریجخن  هب  هر  رگد 

نتشیوخ رب  رام  نوچ  دیچیپب  **** نکش رکشل  هاش  یگریط  نآ  زا 

هاگبربح ناردنا  دنروآ  مشخ  هب  **** هایس یلیپ  هدنزات  دومرفب 

لین دور  نوچ  دنار  نمرها  نآ  رب  **** لیپ هدنز  رب  گناب  نانابلیپ  دزب 

يازگ ناج  هروراق  زین  یسب  **** ياپ لیپ  نارب  دز  اه  هبرح  یسب 

رذگ ایرد  هبرح ز  درک  یمن  **** رگراک دش  هوک  رب  هروراق  هن 

ار تسد  یگریخ  نآ  ردنا  داشگ  **** ار تسمرس  لیپ  اهدژا  دید  وچ 

ياپ درآرد ز  شتخس  موطرخ  هب  **** يامزآ گنج  لیپ  ناک  تسنادب 

وا موب  رب و  دش  وا  نادنز  هک  **** وا موطرخ  تفرگب  تخس  نانچ 

دنلب لیپ  هوک  نوچ  داتفیب  **** دنک ياج  زا  شموطرخ  دیشورخ و 

كاله رد  هپس  دتفاک  دیسرتب  **** كانمهس يزاب  نآ  لوه  زا  هش 

تهفن دهاوخ  يور  نم  تلود ز  هک  **** تفگ هنازرف  هب  یکانمشخ  نآ  رد 

تخس راک  نیا  متسج  ارچ  هنرگو  **** تخب رابدا  تفایرد  زین  ارم 

زان دچیپب ز  نانینزانرس  **** زارف دیآ  وچ  ینامسآ  دب 

یکی دشاب  لاس  رد  ریش  بت  **** یکدنا دوب  ناهاش  بات  کت و 

نتخادرپ رمع  نیرد  مهاوخب  **** نتخات زا  شیاسآ  تسین  ارم 

رازراک نیرد  روآ  یئابیکش  **** رایرهش ياک  هنازرف  داد  شلد 

تسه ریشمش  يراد و  ریبدت  وچ  **** تسدب يرآ  يزوریپ  هک  انامه 
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دوش اراکشآ  غیت  ریبدت و  هب  **** دوش اراخ  گنس  رد  هراچ  رگا 

دنب هب  يرآرد  دص  ار  هنتف  نینچ  **** دنلب تخب  وت  اب  دنک  يرای  وچ 

هاپس دص  زا  رتیمارگ  رب  نم  هب  **** هاش مادنا  زا  يوم  یکی  هچ  رگا 

زاسمزر دوش  ملاع  هاش  نوچ  هک  **** زار تسنانچ  رتخا  رد  نکیلو 

تخس دنمونت  نیا  كاخ  هب  دیآرد  **** تخب يورین  هب  هاش و  لابقا  هب 

مرن مادنا  تسس و  یپ  درادن  **** مرچ تخس  رکیپ  نیاک  تسین  نآ  زج 

را شیاج  زا  ندنک  ناوت  **** تسنت نیئور  هکناز  را  دش  نت  یکی 
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تسنهاز

غیم هدنکارپ  ددرگن  نهآ  زک  **** غیت هب  ندنار  مخز  وا  رب  دیابن 

يروآ دنب  هب  شدنمک  مخ  هب  **** يروآ دنمک  رد  رگم  ار  شرس 

تشرد مرچ  تخس و  یپ  دراد  هک  **** تشک ریشمش  هب  دیاشن  یم  شرگ 

ریت هاوخ  نز  ریشمش  هاوخ  ورب  **** ریسا يرآ  شریجنز  ریز  رد  وچ 

ساپس دوخ  رب  تفریذپ  ار  ادخ  **** سانش رتخا  درم  �هدژم  زا  هش 

ياپ دروآرد  یلتخ  گنخ  نادب  **** يادخ زا  دید  شیوخ  يزوریپ  وچ 

دوب هداز  ناینیچ  روخآ  زبس  ز  **** دوب هداد  ناینیچ  هش  ار  وا  هک 

تسار شیدنادب  يوس  درک  نانع  **** تساوخ هیامنارگ  یغیت  يدنمک و 

هوک هب  دیآرد  وک  هیس  يربا  وچ  **** هوکش ایرد  وید  نادب  دمآرد 

گنچ تسب  ورف  شهاش  لابقا  هک  **** گنهن نآ  شیوخ  ياج  رب  دیبنجن 

راگزور ربنچ  نوچ  تخادنارد  **** رایرهش ار  دنب  ودع  دنمک 

ار هاش  نامسآ  داد  هسوب  نیمز  **** ار هاوخدب  داتفارد  ندرگ  هب 

دنب وید  ورسخ  دش  هدنباتش  **** دنمک دمآ  نمشد  ندرگ  رب  وچ 

دیشک رگشل  يوس  نانچمه  ناشک  **** دیشک ردنا  رس  شدنمک  مخ  هب 

زوی لاگنچ  ریز  هرب  وهآ  وچ  **** زوس ریجخن  ریش  نآ  دیتلغب 

درخ تشگ  نتساخ  نداتفا و  زا  **** دربتسد نآ  رد  یشحو  روگ  نآ  وچ 

دنلب خرچ  هب  دمآرب  يویرغ  **** دنمزوریف هاش  هگرگشل  ز 

یمز رب  نامسآ  صقر  هب  دمآ  هک  **** یمرخ نآ  رد  دش  نانچ  هریبت 

گنچ هب  دمآرد  علاط  لابقا  هب  **** گنر وید  رکیپ  ناک  دید  هش  وچ 
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نانمیرها نادنز  هب  شدرپس  **** نانمشد رگد  زور  هب  شدناشن 

تسکش نکفا  نمشد  نمشد  نآ  رب  **** تسد روز  نانچ  زا  نایسور  لد 

مور هاشنهش  دمآرد  يداش  هب  **** موم هدنزادگ  نوچ  دش  سور  هش 

درک زاب  ناهج  رب  یمرخ  رد  **** درک زاس  نارگشمار  ياشامت 

ار گنرلگ  بآ  داهنرب  فک  هب  **** ار گنچ  �هلان  دش  هدنشوین 

داش دروخ  یم  هدنراوگ  دیبن  **** دای درک  یم  تخب  يزوریپ  ز 

جنس کشم  دش  روفاک  يوزارت  **** جنگ هب  دزرب  هزوریپ  لفق  بش  وچ 

هاگن برطم  تشاد  یم  هدرپ  نامه  **** هاش دروخ  یم  هداب  وبگشم  نامه 

یهگ **** دروخ هنامیپ  هب  یلعل  هتفس  یهگ 
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درک هتفسان  لعل  رب  شوگ 

جنگ ابید و  داد  یم  هدنهاوخ  هب  **** جنر تخیر  یم  دروخ  یم  هک  یم  رهب 

زاب هدنهوژپ  یتشذگرس  ره  ز  **** زارد ياهناسفا  هب  دمآرد 

رایرهش نمجنا  اب  دنار  نخس  **** راوس کباچ  درم  نزغیت  نازا 

درک دنب  ای  تخیر  نوخ  هک  منادن  **** دربن مه  افویب  نیا  شزورما  هک 

نانس مخز  هب  شمیروآ  نورب  **** نانزهر نآ  دنب  رد  دنام  رگا 

میروخ یم  وا  دای  رب  هک  هب  نانچ  **** میرذگن رد  هتفر  نآ  زا  تفر  رگو 

مرن تشگ  شلد  رب  ناینادنز  هب  **** مرگ هداب  ندروخ  زا  شزغم  دش  وچ 

نابزرم هگشمار  هب  دیایب  **** نابز یب  يدنب  ناک  دومرفب 

دنلب هوک  وچ  دمآ  هگشمار  هب  **** دنب راتفرگ  نآ  هاش  نامرف  هب 

هاگمزب نارد  هدیرمژپ  ورف  **** هاش يورین  هتسکش ز  نت  همه 

یگتسب نابز  زا  شیب  هن  یعیفش  **** یگتسخ نآ  زا  دیلانب  يراز  هب 

رایرهش لد  يو  رب  دوشخبب  **** راز دیلان  هتسب  نابز  درم  وچ 

دنب دنتفرگرب  ات  دومرفب  **** دنمروز نت  هدید  روز  نازا 

درکن سک  نایز  يدرم  دازآ  رب  **** درم دازآ  هاش  نآ  شدرک  اهر 

مامت وا  اب  درک  يرگ  شزاون  **** ماعط شداد  مرزآ و  هب  شدناشن 

درک رادیدپ  ار  شرهوگ  یم  هب  **** درک رای  شرهوگ  اب  دنچ  ییم 

تخت ياپ  رد  هیاس  نوچ  دیطلغب  **** تخبروش نارب  دمارد  یتسم  وچ 

تخانش ار  نتشیوخ  �هدنزاون  **** تخاسن سک  اب  هچرگ  یلد  نسوت  ز 

دیدن ار  وا  درگ  سک  هک  دش  نانچ  **** دیود نوریب  همیسارس  اجنآ  زا 
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نارس زا  تسج  زاب  نخس  ناشن  **** نارد ورسخ  دنام  ورف  یتفگش 

تشگ دازاک  رود  ام  دش ز  ارچ  **** تشگ داش  نوچ  هداب  زا  يدنب  نیا  هک 

يوگتفگ رد  راک  نازا  دنداتف  **** يوجتسج نآ  رد  تلود  ناگرزب 

تفرگ ارحص  دنتفرگ  شدنب  وچ  **** تفگش نیا  تسیئارحص  تفگ  یکی 

راب تسبرب  شیوخ  �هناخ  يوس  **** راک درک  وا  رد  یم  نوچ  تفگ  رگد 

تفگن يزیچ  درک و  یم  شوگ  نخس  **** تفهن راکشآ و  تفر  هچ  ره  زا  هش 

نورب درآ  هدرپ  زا  يزاب  بش  هچ  **** نوگلین �هدرپ  نیاک  هدنام  نآ  رد 

یتخل وچ 
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تسد هب  یسورع  ابیز  هاگرمک  **** تسم لیپ  نآ  دمآ  تشذگ 

داد هسوب  نیمز  شتسرپ  مسر  هب  **** داهن ورسخ  شیپ  رد  مرزآ  هب 

هاگمزب زا  دش  نوریب  هراب  رگد  **** هار يدیص ز  هنوگنیزا  دروآ  وچ 

دید رام  �هرهم  رد  رام  رد  هن  **** دید راک  نآ  هک  ورسخ  دنام  بجع 

نیتسآ دیشکرد  رس  هب  تبعل  وچ  **** نینزان تبعل  نآ  هش  مرش  ز 

ار هاگرخ  درک  یهت  مدرم  ز  **** ار هام  نآ  هگرخ  رد  دید  هش  وچ 

تسکشرب خر  شباقن ز  جنکش  **** تسد دروآ  یهاگرخ  كرت  نآ  رد 

رون یباتفآ ز  یکی  تفآ  هن  **** رود هشیدنا  زا  دید  یتفآ  دید  وچ 

هدمآ تسد  هب  بش  رد  راویرپ  **** هدمآ تسم  خوش و  يرکیپ  يرپ 

هتفای رذگ  ناوضر  هب  کلام  ز  **** هتفات شخزود  یخر  یتشهب 

هتساوخ تیراع  لگ  خرس  وزو  **** هتسارآ يزبسرس  هب  يورس  وچ 

یتخاس نایناحور  يراکش ز  **** یتخادناک هزمغ  كوان  ره  هب 

اهراورخ هب  رکش  دنق و  ورد  **** اهرازاب روش  بل  هچ  یبل و 

وا شوگانب  لگ  هگاشامت  **** وا شوغآ  رد  اشامت  ار  نمس 

دید هاگ  رظن  رد  يا  هناخ  منص  **** دید هام  نوچ  يور  نآ  رد  ورسخ  وچ 

تفای هدنب  شیدازآ  هب  ار  دوخ  هک  **** تفای هدنخ  رکش  يزینک  يراکش 

دوب شماد  هب  اهلد  هچ  ات  نیبب  **** دوب شمالغ  بحاص  هک  يزینک 

راگدای وا  رب  دش  نیچ  ناقاخ  ز  **** راصح ینیچ  كرت  ناک  تسنادب 

دوب هدیدنسپ  شمزر  نادیم  هب  **** دوب هدید  وا  زک  اهیگنادرم  ز 

داتف نوچ  فک  هب  شزاب  هک  رت  بجع  **** داتف نوریب  هدرپ  زک  دنام  بجع 
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يوج زاب  ناتساد  نیدب  ار  ملد  **** يوگزاب دوخ  لاوحاک  دیسرپب 

زامن ار  هش  درب  نانک  شتسرپ  **** زاون بحاص  بوخ  �هدنتسرپ 

ناهن یتیگ  ادابم ز  تجات  هک  **** ناهج رادجات  رب  درک  اعد 

يادخ تدیرفآ  نید  داد و  زا  هک  **** ياشگ روشک  ریگناهج  نآ  یئوت 

تسرت ارادم  اب  تلد  تلود  ز  **** تسرت اراکشآ  زور  تهوکش ز 

ار دیشروخ  هدنبات  وت  زا  غورف  **** ار دیما  زور  وت  هب  یئاهر 

دش روجات  یکی  **** نکش رگشل  ناهاشداپ  رگد 
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نزغیت یکی 

رادجات مه  يریگ و  غیت  مه  هک  **** راگزور نیا  رد  یباتفآ  نآ  وت 

يولهپ ناهج  یئامزآ  مزر  وچ  **** يورسخ ناهج  یشاب  مزب  رد  وچ 

سفن درارب  ناویح  بآ  اب  هک  **** سرتسد نآ  یکاخ  نم  وچ  درادن 

مرش دزادگ ز  دشاب  هرهز  رگ  هک  **** مرن هلان  دنک  اجنیاک  هرهز  ار  هک 

تسینتفگ یکدنا  وگب  یئوگ  وچ  **** تسینتفسان تسارام  هک  یلافس 

نیزگ مدوب  هدرک  ناگتفسان  ز  **** نیچ ناقاخ  هک  مشوگ  هتفس  نآ  نم 

تفهن رد  ار  جرد  نیا  تساهرد  هک  **** تفگ داتسرف و  مهاش  هاگرد  هب 

هاگن نم  رب  مشخ  رس  زا  درک  هک  **** هاش دید  نارگ  ار  نخس  ناک  رگم 

درک شومارف  مدای  هرابکی  هب  **** درک شوماخ  هدرپ  سپ  زا  ارم 

مدمآ گنج  يوس  ندمآ  گنت  ز  **** مدمآ گنت  هب  هش  يرود  زا  نم 

تسچ ياهرنه  نآ  هش  لابقا  هب  **** تسخن هاگدروآ  هب  مدومن 

مدز مهرب  سور  زا  رگشل  یکی  **** مدز مهدا  رب  یگناب  هک  هر  میود 

دربن رد  مدش  نمشد  راتفرگ  **** درکن يرای  تخب  نوچ  زور  موس 

هتخاس یتروص  ادخ  مشخ  ز  **** هتخات نیک  هب  یگنهن  نمشد  هن 

ارم رگشل  يوس  نانچنآ  دربب  **** ارم رگمتس  گنهن  نآ  تشکن 

رس دیراد  هتسب  ار  جنگ  نیا  هک  **** رگدادیب ناسورب  مدرپس 

درک زاس  ار  گنج  ینکفا  لیپ  هب  **** درک زاورپ  گنج  يوس  هر  رگد 

نمجنا نآ  رب  شدنکف  یلیپ  وچ  **** نتلیپ هشنهاش  لابقا  وچ 

هاش يورین  دش ز  کلف  رب  مرس  **** هاگدروآ رد  هش  يزوریپ  ز 
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دشک یم  دوخ  هب  ار  الب  تدنمک  **** دشک یم  دد  وت  ماد  هک  مدید  وچ 

اهدژا زونه  مدید  هتشکان  هک  **** اهر متشگن  شچیپ  یعون ز  هب 

دنب هب  دمارد  يوید  هنوگ  نازک  **** دنمزوریپ تشگ  ملد  یعون  هب 

دش درز  يریخ  ناشخرس  لگ  **** دش درد  زا  رپ  لد  ار  سور  همه 

درک زاغآ  مدرم  ندرب  هر  هب  **** درک زاس  دب  نییآ  بش  لوغ  وچ 

ياج دندرک  هناخ  یکی  رد  ارم  **** ياپ تسد و  رب  لوغ  نوچ  هتسب  نسر 

جراخ همه  **** نابدید يرگشل  هدش  رب  نم  هب 
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نابز شوخان  گنهآ و 

تشد یئوه ز  ياه و  مدمآ  شوگ  هب  **** تشذگ رتمک  همین  یکی  بش  زا  وچ 

گنس دیرابب  ناراسگنس  نارب  **** گنر تاملظ  ربا  یکی  دمآ  رب 

دنتشاذگب ياج  همه  شمیب  ز  **** دنتشاد یم  ساپ  بش  هک  نابیقر 

دنکف یم  يرگید  رب  دنک و  یمه  **** دنک هلک  زا  هک  مدیدنرس  زجب 

دوب هدنکآ  هلک  نآ  زا  هوک  یکی  **** دوب هدنکرب  هک  رس  �هلک  سبز 

تفرگرب اپ  تسد و  زا  مدنب  همه  **** تفرگرب اج  مغرم ز  وچ  دمآرد 

دناسر مهام  هب  یهام  نایاپ  ز  **** تخت مهاش  تخت  هگ  نییاپ  هب 

جنپس مهاوخ  درک  نونک  يداش  هب  **** جنگ وچ  نونکا  هب  ات  مدب  نادنز  هب 

وا ياج  دوب  نادنز  هک  ناد  ناز  هن  **** وا ياپ  دشک  رویز  هک  هب  نآ  نز 

باوخ هب  ار  لد  ماک  نیا  منیب  یم  هک  **** بایماک لد  دیامن  منانچ 

تفکش لگ  نوچ  هاش  خر  يداش  ز  **** تفگ زاب  دوخ  لاح  نوچ  هرهچیرپ 

وا شوگ  رد  هقلح  نوچ  تفگ  نخس  **** وا شون  �هقلحرب  دیسوبب 

درون رد  يرکیپ  ادخ  رهم  هب  **** درگ هدیدان  گربلگ  هزات  يا  هک 

مزر يابیز  یمزب و  يابید  هک  **** مزع تشگ  رتشیب  مأوت  رهم  هب 

تمدید نانع  کباچ  تسد و  يوق  **** تمدید ناتسناج  هگشاخرپ  هب 

فرح ودره  نیرد  يرادن  یفیرح  **** فرگش منیب  زین  هگشمار  هب 

دورس گناب  هب  نادرگ  هزات  ملد  **** دور زاونب  زیخ و  منم  تفیرح 

گندخ يریت  یگندخ و  ینامک  **** گنچ تخاونب  تشادرب  هرهچیرپ 

يولهپ وا  رد  يدورس  نییآ  ون  **** يون ياه  همغن  زا  دز  یئاون 
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اروای درخ  ابوخ  دنمدرخ  **** ارواد ناهج  اویدخ  اهاش  هک 

داب رون  �همشچ  تنشور  لد  **** داب رود  شنزرس  زا  تزبسرس 

ياشگ روشک  اناد و  اناوت و  **** يار زوریپ  يداب و  تخب  ناوج 

یگدولآ زا  رود  تنت  يابق  **** یگدوسآ هب  تناج  هتسبرمک 

درخ تتشپ  داب و  ادخ  تهانپ  **** دب کین و  زا  يرآ  يور  هک  اج  ره  هب 

دوش تمان  هب  ملاع  کلم  همه  **** دوش تماک  هب  رتخاک  داب  نانچ 

زاس ناردنا  شیوخ  زوس  دزب  **** شیوخ زار  یهگنآ  درک  زاغآرس 
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شیوخ

غارچ نشور  دننام  تخورفارب  **** غاب هب  دمآرب  یتخرد  نیشون  هک 

تفخ مین  نمچ  رد  یسگرن  نامه  **** تفکشان ناتسوب  رد  دوب  یلگ 

دوب هدرکان  تسد  يرد  هتفسن  **** دوب هدروخان  ماج  رد  لعل  یم 

هاگدیص زا  درآ  طاشن  لگ  يوس  **** هاش دیص  زا  دیاک  نآ  دیما  هب 

دیب کشم  یهگ  دنیب  هلال  یهگ  **** دیپس راهب  دنیچ  خرس  لگ 

غارچ نشور  يوس  رظن  دران  هک  **** غاب هب  تغارف  درادن  هش  رگم 

یمز رب  دتفوا  ناگیار  ارچ  **** یمرخ نیدب  يراهب  ین  رگو 

كاخ هب  ار  نینچ  يراهب  دزیر  هک  **** كانشیدنا متسه  نازخ  داب  ز 

دیشکرب نالد  یب  هلان  لد  ز  **** دینش ربلد  زاوآ  هک  هشنهش 

وا گنرلگ  يور  زا  شداد  ربخ  **** وا گنچ  �هلان  يزاوآ  شوخ 

نینچ یئوزرآ  دابم  تمارح  **** نینچ یئوگ  زغن  نینچ  یئور  هک 

تشگ هاوخ  وزرآ  وزرآ  نازا  **** تشگ هاگآ  هتکن  ناز  وچ  هش  لد 

تشاد هدید  رد  هاوخدب  جارات  هک  **** تشاد هدیدنسپ  فقوت  هر  رگد 

داهن لزنم  رهب  زا  هشوت  هر  هک  **** داهن لد  ینداد  یم  هب  یقاس  ز 

دروخ هدازیرپ  نآ  خر  دای  هب  **** درک هداب  زا  رپ  نیرز  ماج  یکی 

شونب اتفگ  داد و  بل  شون  نادب  **** شون توقای  ماج  یکی  هر  رگد 

داد هسوب  اب  ماج و  دتس  هسوب  هب  **** داهن بل  رب  دیسوب و  هام و  دتس 

ناشک ربلد  فلز  رگد  تسد  هب  **** ناشک رغاس  تسد  کی  هب  هشنهش 

ار مارالد  يدیزگ  بل  یهگ  **** ار ماج  بل  يداد  هسوب  یهگ 
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تسشوخ نیریش  لقن  اب  خلت  یم  **** تسشکلد وا  نییاک  مسر  نآ  رب 

دنتخیوآ رد  نیشون  باوخ  شوخ  هب  **** دنتخیر نهد  ردنا  یم  نیشون  وچ 

شارت يزیچ  هسوب  زج  دندرکن  **** شاب رود  اب  هاگوزرآ  نآ  رد 

نایسور رب  ردنکسا  نتفای  يزوریپ  شخب 56 - 

ریپ ناقهد  داد  نوخ  شگنر ز  هک  **** ریبع هداد  گنر  نآ  یقاس  ایب 

گنر بآ و  ارم  شبآ  گنر و  دهد  **** گنچ هب  دیآرد  رگم  ات  هدب 

دیشکرد ملق  ار  بش  فرح  ناهج  **** دیشکرب ملع  نوچ  رحس  هاپس 

باوخ دمآرد ز  ادوس  ماسرس  هب  **** باتفآ فت  زا  نیمز  غامد 

غرم دروآرب 
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وید یعرص ز  رون و  زا  یماسرس  وچ  **** ویرغ هگرحس 

كاپ هشیدنا  زا  درک  ار  كاپ  لد  **** كانبوشآ دزربرس  باوخ  زا  هش 

دومن شیامزآ  رکش  هب  ار  نابز  **** دومن شیاین  دمآ  هگتعاط  هب 

يروای هگ  تساوخ  یگرای  یهگ  **** يرواد نارد  دوخ  هد  يرای  ز 

كاچ عرد  نماد  دز  تسب و  رمک  **** كاخ يور  رب  دیطلغب  یتخل  وچ 

لیم ود  شدرگ  ریشمش  دندیشک  **** لیپ تشپ  رب  گنروا  دنداهن 

زورف یتیگ  رالاس  تسارآرب  **** زور هنیشیپ  نییآ  هب  ار  هپس 

هوک وچ  رگشل  جوم  زا  دز  يراصح  **** هوکش ایرد  يارحص  نهپ  نآ  رب 

رابغ رب  هر  دنتسب  دالوپ  ز  **** راصح نآ  نماریپ  تسار  پچ و 

زاس نییآ و  هب  رگشل  تسارآرب  **** زارفرس یسور  فرط  رگید  ز 

هدش ناشوج  مشخ  فت  زا  غامد  **** هدش ناشورخ  یسور  ياهسرج 

نانع زا  تسد  تفریم و  هار  زا  رس  **** نانس قرب  غیترس و  سکع  ز 

هورگ ره  رب  ریت  نانک  شفاشف  **** هوک زغم  رد  هتفر  نامک  گنرت 

نهد زا  اهزغم  هتخیر  نورب  **** نکش ندرگ  تخل  رب  دالوپ  ز 

نانکفا لین  مخ  رد  هماج  کلف  **** نانکفا لیپ  لاپوک  دادیب  ز 

روز هدرک  یهت  ناباقع  لاب  ز  **** روم ياهرپ  هب  كرالب  بیهن 

نوخ ساط  هتخیر  ورف  مچرپ  هب  **** نوگنرس کساط  زا  هزین  رس 

قیرغ رد  نوخ  هب  نیز  دمن  ات  هدش  **** قیقع نوچ  نوخ  نایاپ ز  داب  مس 

هتخود هبکوک  رپس  رد  رپس  **** هتخورفا بکوک  نانس  رد  نانس 

كاخ تشخ  ناگتشک  رب  هتسب  دحل  **** كاله رب  دش  هک  نهآ  تشخ  سب  ز 
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راز هلال  نوخ  يوج  زا  هدروآرب  **** راذگ ندرگ  غیت  یناشفا  رس 

هتخومآ یضارقم  هضارقم  ز  **** هتخود ار  هنیس  نانس  نزوس  وچ 

باوخ رس ز  اهدژا  نوچ  هدروآرب  **** باتش رد  يرجنخ  �هضبق  ره  ز 

هاگبرح هدش  رشحم  رازاب  وچ  **** هار درگ  هب  درگ  ناگتشک  سب  ز 

زیختسر نایمور  زا  هدروآرب  **** زیتس وس  ره  هب  یسور  هدنیامن 

سورع يور  وچ  يدیپس  یخرس  هب  **** سور مور و  رگشل  هتخیمآرب 

هب یناولهپ  �هبرح  یکی  **** تسم ریش  نوچ  برح  نارد  ردنکس 
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تسد

شورخ دیآرب  نوچ  نایژ  ریش  ز  **** شوپ دالوپ  لیپ  دوب  هنوگچ 

هار تسب  رب  ریش  رب  لیپ و  رب  هک  **** هاش دنام  یم  ریش  نآ  لیپ و  نادب 

درک زاب  نت  یغیت ز  هب  ار  شرس  **** دروخ زاب  وا  هک  يرادغیت  ره  هب 

نایساط رب  ساط  رب  گنس  هدز  **** نایسابع وچ  شرتچ  شوپ  هیس 

باسح یب  رس  دنکفا  تسار  پچ و  **** باکر مخز  يوزاب و  يورین  هب 

شرتخا هوک  دیآرب ز  یک  ات  هک  **** شرگشل مه  ياج و  رب  ياپ  وا  مه 

باتش رد  هم  وچ  نتفرگ  علاط  دهب  **** باتفآرد هنازرف  بالرطس 

دیلک ار  هش  ریشمش  درک  ناهج  **** دیدپ دمآ  يزوریپ  هب  علاط  وچ 

تسارت يراوتسا  دربتسد  نیرد  **** تسارت يرای  هک  نزرب  تفگ  هش  هب 

لیپ ياپ  رد  دنکفا  نمشد  رس  **** لین يایرد  وچ  ورسخ  دیبنجب 

زاب هدرک  نهد  یئاهدژا  دنت  وچ  **** زاتکرت کی  دروآ  یسور  يوس 

تسکش دمآرد  یسور  لاطنق  هب  **** تسد هاش  يزوریپ  دروآرب 

ناشدرب دوخ  ياج  زا  هلمح  کی  هب  **** ناشدرخ ینتسکشب  تسکشب  وچ 

ار هاش  ناهج  یهاش  داد  ناهج  **** ار هاوخدب  داتفا  رد  تمیزه 

دنب ریز  ار  لاطنق  دروآرد  **** دنمک مخ  هب  رکیپ  لیپ  هش 

دنتخیوآ دنتشک و  دنتفرگ و  **** دنتخیر نوخ  نوخ و  یسب  یسور  ز 

هتخادرپ شیک  یتشک  مقب  **** هتخادنارس نایسور  سب  ز 

رازه هد  نزغیت  دش  راتفرگ  **** راید یسور  ساطرب و  ناریش  ز 

ریزگان ار  هنتف  دوب  نتشک  ز  **** ریت ریشمش و  ریز  دش  هتشک  رگد 
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زاب دنتفر  سور  يوس  نازیرگ  **** زاس گرب و  یب  دنتسر  هیام  ردق 

دیدپ ارنآ  دیآ  يا  هزادنا  هک  **** دیسر ورسخ  هب  تمینغ  نادنچ  هن 

رپ تشگ  اه  هناخ  رتش  اب  رتش  **** رد لعل و  زدنق و  رز و  میس و  ز 

راگن نوچ  وا  راک  یخرف  زا  دش  **** راگماک دش  هاش  نانمشد  رب  وچ 

مامت شدوب  دوصقم  هچنآ  دید  هک  **** مارخ یلتخ  گنخ  زا  دمآ  دورف 

دوب كاخ  وا  دمآ  ادخ  زا  حتف  هک  **** دوس كاخ  رب  يور  ادخ  رکش  هب 

نامه **** ار شیوخ  رواد  نیرفآ  درک  وچ 
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ار شیورد  داد  اهجنگ 

يار دروآ  شمار  شمارآ و  هب  **** ياج دید  یهت  نمشد  ار ز  ناهج 

هباشون نتفای  یئاهر  شخب 57 - 

ناشن رد  يرهوگ  نم  بیکرت  هب  **** ناشف رهوگ  ماج  نآ  یقاس  ایب 

دوش رهوگ  هب  رهوگ  راگنز  هک  **** دوش رتودب  مگشخ  ناج  رگم 

سور جارات  ساطرب و  يامغی  ز  **** سوقلیف ردنکسا  دش  غراف  وچ 

تسرد نت  ار  هدننیشن  دراد  هک  **** تسج زاب  فرط  ناز  یهگنتسشن 

رتزیت نابز  نسوس  شهایگ ز  **** رتزیوآ لد  یبوط  شتخرد ز 

لالح یم  دوب  رگ  یم  وچ  اراوگ  **** لالز ياهبآ  وا  رد  هدنور 

گنت خاش  رب  خاش  هدش  رب  مه  هب  **** گندخ ياه  هشیب  شنماریپ  هب 

شرورپ هتفای  اوه  بآ و  زا  **** شرا هاجنپ  شتخرد ز  رت  نوزف 

شدمآ تسشن  خرف  ياجنآ  رد  **** شدمآ تسدب  یئاج  هنوگنیز  وچ 

طاشن نایور  هزات  اب  درک  یمه  **** طاسب یمور  درتسگ  زاب  ورب 

هاگمزب �هقلح  هتسارآ  دش  **** هاش مزب  رد  دنتسشن  ناهاش  وچ 

ناشن تمینغ  رامش  زا  دنهد  **** ناشک تمینغ  ات  هش  دومرفب 

هورگ رگید  ساطرب و  سور و ز  ز  **** هوک هوک  دش  هدنکآ  هک  یجنگ  ز 

دنروآ رامش  رد  نآ  شیب  مک و  **** دنروآ راک  هب  شهوژپ  ناریبد 

رامش زا  شیب  دندیشک  تمینغ  **** رایرهش رد  رب  ناشک  تمینغ 

اه هنیس  شیاسآ  دزیخ  وزک  **** اه هنیجنگ  هتسب  رس  دنداشگ 

دوب رادیدپ  يرامش  ارنآ  هک  **** دوب رابرد  هیامنارگ  نادنچ  هن 
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یقنور یب  داد  ار  باتهم  هک  **** یقبیز هرقن  یناک و  رز 

نفس ياهعرد  رز  ياه  قرد  **** نم هب  انیم  راورخ و  هب  دجربز 

فاق هوک  نوچ  ههوک  رب  ههوک  هدز  **** فاب هناخ  یلاقتم  ناتک و  ز 

هتخورفا بکوک  نوچ  ياهرپس  **** هتخودان تفبرز  ياهبلس 

رامش زا  شیب  زین  هیس  رومس  **** راد غیت  زدنق  اهراورخ  هب 

دنچ هک  دیاش  درک  نآ  ریدقت  هک  **** دنب هتسب  ورف  نادنچ  هن  مقاق  ز 

لعن هدیدان  نابسا  هرک  نامه  **** لعل هابور  باجنس و  هدنزورف 

زور يور  رب  هداتفا  بش  لاخ  وچ  **** زورف ناتسبش  ياه  هفین  قشو 

جنر هب  شرامش  زا  ریمض  دیآ  هک  **** جنگ رایسب  زین  اه  هیام  نیا  زج 

درک رظن  نوچ  هنیوم  نآ  رد 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1569 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگمزب رد  دید  مرا  راهب  **** هاش

تخاس تسیاش  هچ  یعاتم  ره  زا  هک  **** تخانش ار  یکی  ره  دوخ  رادقم  هب 

رومس جفل  باجنس و  ياهرس  ز  **** رود هشیدنا  زا  دید  يا  هدومآرب 

هتخیوآ یئاج  نیرتوکین  ز  **** هتخیر وزا  يوم  هتشگ و  نهک 

تسیچ هدومآ  مرچ  ناک  تسنادن  **** تسیرگنب اهمرچ  نآ  رد  یتخل  وچ 

نب لصا و  زا  دیاش  ار  هیاریپ  هچ  **** نهک ياهمرچ  نیاک  دیسرپب 

زغم هلمج  نآ  دیاز  یم  تسوپ  نیزک  **** زغن داد  یخساپ  شیسور  یکی 

تسوا روشک  نیا  دقن  نیرتنشور  هک  **** تسوپ کشخ  نیردنا  نیبم  يراوخ  هب 

مرن يوم  یسب  زا  تسرتیمارگ  **** مرچ هیامورف  نیا  ام  کیدزن  هب 

دیرخ دیاش  يوم  یب  مرچ  نیدب  **** دیدپ اجنیا  دماک  هنیوم  نآ  ره 

راگزور نوچ  هکس  ره  هب  ددرگب  **** رایع رد  يروشک  ره  میس  رگا 

مک يوم  نیزا  يوم  یکی  ددرگن  **** مرد ار  ام  يوم  نیا  زج  دشابن 

هورگ نآ  دندش  نامرف  هدنب  نوچ  هک  **** هوکش ار  کلم  دمآ  تبیه  نآ  زا 

يوق ار  هش  تسد  دنک  تسایس  **** يورسخ رد  هک  اتفگ  هنازرف  هب 

درک میس  زا  هب  ار  نینچ  یمرچ  هک  **** درک میظعت  هچ  ات  رگن  تسایس 

ما هدیدنسپ  ار  نیا  تسنیا و  هب  **** ما هدید  نم  هچ  ره  زا  روشک  نیا  رد 

رمک ار  سک  مکح  یسک  یتسبن  **** رهگ نیا  یتسین  ار  قلخ  نیا  رگ 

سب تسهاشداپ و  رنه  کی  نیدب  **** سک هناهاش  ياهرنه  درادن 

درمش تمینغ  تمینغ  ساپس  **** دربتسد زا  دش  تمینغ  اب  هش  وچ 

ماج تساوخرد  هاگنا  تسارآرب و  **** مامت یساپس  ار  نیرفآ  ناهج 
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راهب ربا  وچ  ششخب  هب  دمآرد  **** راوگشوخ هداب  شوخ و  دور  ز 

جنگ ابید و  داد  اهراورخ  هب  **** جنر دندرب  هک  ار  هپس  نارس 

نتخاس یتعلخ  نامز  ره  ون  ز  **** نتخادنا رز  زا  ناشدرک  ینغ 

یشرفم دبن  ابید  يو ز  رب  هک  **** یشک لمحم  تفس  هیس  زا  دنامن 

ار هتسسگب  دنب  ینابایب  **** ار هتسب  نابز  درم  درک  بلط 

درک هدجس  ار  هاش  ناسک  رگید  وچ  **** درگ هوک  ینابایب  دمآرد 

هب **** روناج نآ  ياپارس  رد  کلم 
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رس دنابنج  دید و  یسب  تربع 

میظع یلزن  داد  روناج  نادب  **** میس رز و  رهوج و  هیاریپ و  ز 

زاین دشابن  ار  ناینابایب  **** زاس جنگ و  اب  هک  ینعی  تفرذپن 

دنفسوگ مدیابیم  هک  شدومن  **** دنکف هش  رب  يدنفسوگ  رس 

یندروخ مه  دنشاب  هکاهنآ  زو  **** یندرورپ نادنفسوگ  زا  هش 

ساپس شدرب  یشحو و  درم  دتس  **** سایق یب  ودب  نداد  دومرفب 

شیوخ ياوأم  هب  دمآ  يدونشخ  هب  **** شیب هزادنا  زا  درک  ورشیپ  هلگ 

ياج دوب  شوخ  هک  ار  هش  داتفا  شوخ  **** ياشگ لد  شوخ  رازغرم  نآ  رد 

دورد شدناسر  یم  نامز  ره  کلف  **** دور گناب  رب  دروخ  یم  بان  یم 

يوخ دروآرب  نوگلگ  بآ  زا  لگ  **** یم هدنراوگ  زا  تشگ  تسمرس  وچ 

دناشن یهاگیاج  رتراوازس  **** دناوخ شیوخ  رب  ار  نایسور  دش 

شتخاس یتعلخ  رز  جوسنم  ز  **** شتخادنا نهآ  تسد  ياپ و ز  ز 

درک شومارف  هتفر  نیک  ورب  **** درک شوگ  رد  هقلح  شیئالوم  هب 

دنمجرا درک  تسارآرب و  تعلخ  هب  **** دنب دادیب و  ار ز  نایدنب  رگد 

ار هبات  نانچنآ  دروخن  اهنت  هب  **** ار هباشون  دنراک  دومرفب 

باتفآ رب  ار  هم  دیناسر  **** باتش یسور  درک  هش  نامرف  هب 

ار هدیدنسپ  رز  بیز و  نامه  **** ار هدیدمتس  ناتبعل  نامه 

راگن رهوگ  ياهیندیشوپ  هب  **** راهب نوچ  ار  هباشون  تسارآ  رب 

سورع نوچ  شتسارآ  رب  هر  رگد  **** سور جارات  شداد ز  جنگ  یسب 

مامت ینارماک  تبون  دش  وچ  **** ماک هب  وا  اب  دروخ  یم  دنچ  یبش 
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تسب دقع  وا  رب  یلاود  لاود  **** تسد داد  ودب  ار  کلم  یلاود 

ناشداد يرهوشان  رارق ز  **** ناشداد يرهوگ  �هیاریپ  وچ 

دنلب ار  انب  نآ  دنشکرب  ات  هک  **** دنزگ یب  ناشداتسرف  عدرب  هب 

هار گرب  زج  داد  ناشلام  یسب  **** هاگ هنخر  نآ  رد  ترامع  رهب  ز 

تخانش کیاکی  ار  هپس  نارس  **** تخانش بجاو  هب  ناشیا  بیترت  وچ 

جارخ يو  رب  داهنب  درک و  اهر  **** جاتو قوط  اب  زین  ار  سور  هش 

تخت جات و  زا  دش  مرخ  هراب  رگد  **** تخر دروآدوخ  رهش  هب  یسور  وچ 

زا رس  سپ  نآ  زا  دیچیپن 
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وا دای  رب  دروخ  یم  هلاس  همه  **** وا داد 

راکش یهاگ  درک و  یم  شیع  یهگ  **** رازغرم نآ  رد  ورسخ  زور  بش و 

گنچ گناب  رب  دروخ  یم  لعل  یم  **** گندخ دیب و  ورس و  یهس  ریز  هب 

دومن یم  یشوخ  لد  یلد  شوخ  نآ  هب  **** دومن یم  یشک  ار  لد  دید  شوخ  وچ 

دنمشوه لد  دشابن  شوخ  ارچ  **** دنلب تخب  یهاش و  یناوج و 

ینیچ كزینک  اب  ردنکسا  ندرک  طاشن  شخب 58 - 

لافس نوگابرهک  نادب  نکفارد  **** لایخ شتآ  بآ  نآ  یقاس  ایب 

كاپ تسش  ار  هودنا  دیاش  ودب  **** كاخ هریت  نیزک  یبآ  هدنراوگ 

رت هدنشفرد  یباتفآ  یهم ز  **** رت هدنشخر  زور و  زا  نشور  یبش 

كاخ نالفط  حول  هدش  درمز  **** كانبات دبنگ  يزبسرس  ز 

میب دیما و  زا  فرح  یسب  هتشون  **** میس ابیز ز  حول  نارب  هراتس 

تخاسن لزنم  روغ  یب  راغ  نیرد  **** تخانش ار  اهفرح  نآ  هک  يریبد 

دوزف دیاشن  ششوک  هب  يزور  هک  **** دوس هچ  ندرب  جنر  ناهج  لغش  هب 

يارس نیا  دنا  هدرک  مغ  رهب  زک  هن  **** يارگ يداش  هب  دزرین  مغ  ناهج 

تسیشک تنحم  دادیب و  رهب  زا  هن  **** تسیشوخلد يداش و  یپ  زا  ناهج 

تخر میرآرب  نب  یب  هاچ  نیا  زا  **** تخس میریگن  یتخس  ياج  نیا  رد 

میهد يداش  هب  هداهن  يداش  ز  **** میهن يداش  هب  روآ  يداش  یم 

دیرب دیابب  بشما  کی  يداش  هب  **** دیدپ دماین  ادرف  تفر و  يد  وچ 

مینک ادرف  راک  دسر  ادرف  وچ  **** مینک اشامت  بشما  هک  هب  نانچ 

روگ هب  ناوتن  تفر  نوردنا  مزب  هب  **** روز هب  ناوتن  دروخ  هدمان  مغ 
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يا هشیپ  هچ  ره  رازاب  تسا  دیدپ  **** يا هشیدنا  یم  رد  برط  زج  نکم 

نتشاد مغ  هب  ار  دوخ  هلاس  همه  **** نتشاد متس  رب  دوخ  هب  دیاب  هچ 

چیه هیامرس  دوس و  وزا  تسچیه  هک  **** چیپ چیپ  ملاع  رد  میچیپ  هچ 

لیپ ياپرد  میتفاک  شیپ  نآ  زا  **** لیحر هاگچوک  نیا  زا  میزیرگ 

دنرب تراغ  هب  ام  زا  هچنآ  میرب  **** دنروخ يروگ  هب  ام  زا  هچنآ  میروخ 

رگد ناگنیشیپ  دندرب  هک  **** رب هیام  نانچ  یهاوخ  درب  رگا 

نزهر زا  یسرت  رگا 
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هار هب  دنیب  هچنآ  دنک  تراغ  هک  **** هاوخ جاب  و 

تسجن سک  ار  شیورد  هاگنب  هک  **** تسخن يراد  هچنآ  هد  شیورد  هب 

جاب دندزد  شیورد  زیلهد  هب  **** جارخ ناهد  کی  هد  هک  ینیبن 

جنگ يوراب  تخاس  ار  هناریو  هک  **** جنس داینب  درم  نآ  دش  كریز  هچ 

ناهن يراد  هلاس  دص  جنگ  ارچ  **** ناهج دراد  هزور  کی  خیرات  وچ 

مینک يدابقیک  ناهج  رد  یبش  **** مینک يداش  مینیشن و  ات  ایب 

دای میراین  ادرف  يدز و ز  **** داد میناتس  تلود  بشما ز  کی 

تسین دونشوخ  هشیدنا  هشیپ  نیزک  **** تسین دوس  وزک  اهنآ  زا  میسرتب 

سفن دیآرب  شوخ  ات  میشوکب  **** سرتسد دوب  ار  یمدآ  چنادب 

مینک شتآ  لعن  نت  هک  نادنچ  هن  **** مینک شوخ  نتشیوخ  لد  هراچ  هب 

تسیگدنخرف هن  ندرپس  یخلت  هب  **** تسیگدنز زا  هیامرس  هک  ار  یمد 

یهد شداب  هب  رگ  یهد  شداب  هک  **** یهد شداد  هک  مد  نیا  نز  رب  نانچ 

چیه هب  ندیرخ  لد  دوب  نازرا  هک  **** چیسب ار  یلد  شوخ  مرد  نک  ادف 

شابم وگ  مرد  یشاب  هک  دیاب  وت  **** شابم وخدب  دنت و  مرد  رهب  ز 

ریم تخس  دوب  يریگ  تخس  همه  **** ریگ تخس  ناهج  باسح  رد  وشم 

راذگ ناسآ  درم  دیز  ناسآ  هک  **** رامش یم  یمد  يراذگ  ناسآ  هب 

دنسپلد ورد  ینامداش  دوب  **** دنمجرا یتعاس  خرف و  یبش 

يردنکسا توقای  هب  ار  نخس  **** يرهوج دنک  یم  نینچ  شرازگ 

ماج درک  رپ  تسود  بل  دای  هب  **** مامت رهم  هب  بش  نآ  ردنکسا  هک 

درک شوگ  رد  هقلح  ار  ماج  بل  ز  **** درک شون  ار  ماج  نآ  بل  نیشون  هب 
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ناوغرا یهگ  دزیر  هلال  هگ  هک  **** ناوج ورس  رادرک  هب  هتسشن 

هتخیر لگ  بآ  ناهج  لگ  رب  **** هتخیگنا لگ  رب  یطخ  ربنع  ز 

دوب دابآ  هناخ  شیتسود  زا  مه  **** دوب داش  شلد  نمشد  حتف  زا  مه 

ار مادنا  يزان  رکیپ  يرپ  **** ار مارالد  رای  درک  بلط 

یهگرخ روآ  عامس  عامس و  **** یهت هگرخ  درک  نامرحمان  ز 

هتساوخ وزرآ  دص  هب  يدارم  **** هتسارآرب وسیگ  قرف و  یتب 

هنادران زا  بل 
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رتزیر رکش  دزربط  زا  نابز  **** رتزیوالد

گنچ هار  یکی  دز  لد  هار  یکی  **** گنت هزادنا  هب  یمشچ  یناهد و 

ناشک نماد  فطع  رد  راو  نسر  **** ناشف ربنع  يوسیگ  شوغآ و  رس 

هاش گنچ  رد  گنچ  �هدنزاون  **** هاگمزب سلجم و  �هدنزارط 

درک زاب  بل  رهوگ ز  جرد  رد  **** درک زاس  ار  گنچ  هش  نامرف  هب 

تسیورسخ تلود  زا  يداش  همه  **** تسیون ار  ناهج  بشما  يداش  زا  هک 

راهب ددنخب  نوچ  ناهج  ددنخب  **** راگزور دوب  شوخ  لگ  ماگنه  هب 

جوم رون  دنزرب  ناهج  نشور  ز  **** جوا هب  دیآرب  نشور  دیشروخ  وچ 

يرتشش اوه  درآ  یمور  نیمز  **** يرگ ابید  هب  دیآرد  نوچ  ابص 

غارچ دص  يا  هچنغ  ره  دزورف ز  **** غاب هب  ددنب  هلک  نوچ  خرس  لگ 

گنز ریز  هنیآ  دوب  ابیز  هن  **** گنچ هب  درآ  يزوریپ  وچ  ردنکس 

ریرس رب  دوب  یلاخ  ماج  ارچ  **** ریگ ماج  دوش  یم  را  ورسخیک  وچ 

تسا رتالاو  دیشروخ  نم ز  خر  **** تسرتالاب دیشمج  رگ ز  کلم 

شفرد ینایواک  منم  شحتف  هب  **** شفک هنیرز  نودیرف  دش  را  هش 

تسربنع زا  کشم و  زا  رسفا  ارم  **** تسرسفا دنلب  دابقیک  را  هش 

جاع تخت  نتساوخ  شدیاب  نم  ز  **** جات هزوریف  سواک  تسه  را  هش 

دنچ هناوید  تسه  ناهج  رد  ارم  **** دنب وید  دوش  نامیلس  نوچ  را  هش 

تفرگ ملاع  هک  متفرگ  ارنآ  نم  **** تفگش يا  تفرگ  ملاع  هکناز  را  هش 

هام رهم و  ندرگ  رب  تسا  داتف  **** هاش ریگناهج  دنمک  هچ  رگا 

شمزادنارد ندرگ  هب  مسرتن  **** شمزاسرب فلز  زا  نم  يدنمک 
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ریگ هاش  دوب  يدنمک  مه  ارم  **** ریگ هام  دوب  يدنمک  ار  وا  رگ 

تسه زادنا  كوان  �هزمغ  ارم  **** تسدروز زا  دزادنا  كوان  وا  رگ 

نتخیگنا مناد  نوخ  هرهچ  زا  نم  **** نتخیر نوخ  هب  دراد  هبرح  وا  رگ 

دنک يزاب  ریشمش  هب  منابز  **** دنک يزاب  ریشمش  دصق  وا  رگ 

شوگ درگ  نم  نیفلز  تسا  یتخل  ود  **** شود هب  درآرب  رز  زا  یتخل  وا  رگ 

رب قوط  هد  هک  نیب  ارم  **** تسبکرم رب  قوط  یکی  ار  وا  رگ 
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تسبغبغ

رپ لعل  زا  تسخ  يا  هقح  ارم  **** رد لعل و  زا  دراد  اه  هقح  وا  رگ 

تسینامر توقای  وچ  بل  ارم  **** تسیناک وا  توقای  هک  نودیا  رگ 

ساپ دنراد  خرچ  مجنا  ارم  **** سانش مجنا  تسه  ار  خرچ  وا  رگ 

رد نوریب  تسه  ملع  دص  ارم  **** رس يالاب  تسه  ملع  ار  وا  رگ 

يرورپ ناج  هب  نابوخ  هاش  منم  **** يرورس زا  دش  ملاع  هاش  وا  رگ 

شیوخ يوم  کی  هب  ار  ناهج  مرادن  **** شیوخ يور  زا  مزادنارب  عقرب  وچ 

نیمز رب  ار  هام  مشک  وسیگ  هب  **** نیربنع يوسیگ  مشک  هم  رب  وچ 

مروآ قیحر  بارش  هتسپ  ز  **** مروآ قیقع  رد  رکش  گنت  وچ 

ار باوخ  دهد  حرفم  مقیقع  **** ار بآ  دروآ  صقر  هب  مقیحر 

مبل کنیا  دیاب  کمن  را  دنق  ز  **** مبغبغ نیبب  یهاوخ  قوط  هم  ز 

تسیدنقرمس نوچ  نیب  هسوب  رد  **** تسیدنخ رکش  اب  وک  دنق  نیدب 

دنک ربنع  كاخ  زا  نم  میسن  **** دنک رز  ار  گنس  ایمیک  رگا 

میسن اب  ارم  يوب  هک  دش  نامه  **** میدا اب  ار  بات  نمی  لیهس 

منک ناج  تراغ  رگد  یمشچ  هب  **** منک نایرب  هتسخ  لد  یمشچ  هب 

شمزادنارد ایرد  هب  وسنآ  زو  **** شمزاونب دیص و  منک  وس  نیا  زا 

درکن سک  نیا  نم  زج  منک  نیاک  منم  **** درد هب  مزوس  نامرد و  هب  مبیرف 

رون شیپ  دبریه  نوچ  هدجس  درب  **** رود هار  زا  دنیب  مبهار  رگا 

گنچ گناب  کی  هب  شصقر  هب  مرآرد  **** گنس هراخ  زا  دشاب  يدهاز  رگو 

منکشن ار  هنیجنگ  لفق  یلو  **** منت نیمیس  هک  يراک  میس  منک 
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دیلک دنادن  سک  نابغاب  زجب  **** دیدپان دش  هک  ار  ام  غاب  رد 

یسک دنیبن  مگشخ  راخ  زجب  **** یسب مراد  هچرگ  رت  ياهبطر 

مهد یم  رگج  ار  دوخ  هاوخ  کمن  **** مهد یم  رسدرد  یلو  مبالگ 

نمیو دنه  تشگ  نم  لاخ  نوچ  هک  **** نم يور  یکرت  بش  دید  رگم 

دنک یلاخ  هناخ  نم  دیما  هب  **** دنک یلاله  ناک  ون  هام  رگم 

يرد کبک  ياپ  دروآ  ماد  هب  **** يرگیزاب هب  دیآرد  مفلز  وچ 

دیاشگرب را  مشوگ  انب 
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بآ رپ  ددرگ  خرس  لگ  ناهد  **** باقن

دنمک مرارد  قلعم  بآ  هب  **** دنب فلز  زا  مزاس  وچ  ار  خنز 

ار ماداب  زغم  منکشب  نیرس  **** ار مادنا  فطل  منک  ادیپ  وچ 

مرش مدرونرد ز  قرو  ار  نمس  **** مرن يوزاب  میاشگ ز  دعاس  وچ 

تسنم شوگ  شوگ  رد  هقلح  رهگ  **** تسنم شون  ریگ  ینشاچ  رکش 

يرتشگنا دراد  وک  درب  ورگ  **** يرتشم اب  تسب  ورگ  مناهد 

داب شومارف  ار  لگ  دای و  ارم  **** داب شون  مروخ  لگ  اب  هک  یبانج 

دیدپ اهیئوداج  نآ  دمآ  وزک  **** دیسر لباب  هب  ممشچ  نوسفا  کی 

تشد هب  وهآ  فان  دش  کشم  وزک  **** تشذگ نیچ  رب  يوم  یکی  مدعج  ز 

شوه ینیب ز  هتفر  لد  ات  ایب  **** شوگ فرط  رب  فلز  منک  هقلح  وچ 

مروآ تسد  هب  هتفر  تسد  زا  دص  **** مروآ تسم  مشچ  رد  وچ  همشرک 

منکفا هاچ  هب  ات  خنز  میامن  **** منکفا هار  يوس  رس  هک  ار  یلد 

جارخ مناتس  جلخ  یئوب ز  هب  **** جات قوط و  مهد  قشاع  هب  یئوم  ز 

مور جارات  هب  تبون  جنپ  منز  **** موم رهم  مهن  نیچ  یناطلس  هب 

لاف هب  منایمور  لد  غارچ  **** لاخ هب  مناینیچ  هشوگ  رگج 

زیت هزمغ  منک  نوچ  منز  نوخ  ربط  **** زیخ باوخ  موش  نوچ  مهد  دزربط 

دنک يزاب  دیشروخ  هب  ملایخ  **** دنک يزاسراک  ار  لعل  مبل 

مدناد مرا  غاب  �هناخ  منص  **** مدناوخ منص  نیمیس  رید  غم 

هتخیر دش  ران  لد  ناتسب  ز  **** هتخیگنا مناتسپ  ران  دش  وچ 

تسیزور ار  هک  یئوگ  تخب  ار  هک  **** تسیزورون جنران  هک  مران  ز 
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متسوپ رد  هچ  رگ  ملگ  روآرب  **** متسود رب  هک  متخرد  كرابم 

هایس بآ  هب  وش  ورف  وگ  ناهج  **** هاش زبس  رس  خرس و  بآ  نم و 

مروآ رانک  رد  شدوخ  گنچ  وچ  **** مروآ راک  هب  ناتسد  هک  منآرب 

مهد شتسد  هب  ار  دوخ  فلز  یهگ  **** مهد شتسم  مشچ  رب  هسوب  یهگ 

وا ياپ  زا  رس  مباتن  زگره  هک  **** وا ياج  دوخ  ناج  منک  یطرش  هب 

هک **** باتفآ نآ  رهم  زا  مبسخ  نانچ 
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باوخ مرآرب ز  تمایق  رد  رس 

دهد یناوج  وگ  يا  هیاس  رگو  **** دهد یناگدنز  وگ  تسیبآ  رگ 

زان هب  میآرد  نوچ  مهد  یناوج  **** زارد یناگدنز  نم  لصو  دنک 

دور یم  اجک  ردنکس  اج  نیا  نم  **** دور یم  اطخ  ناویح  هب  ردنکس 

شدیامنب هار  نم  فلزرس  **** شدیاب یم  تاملظ  هار  رگا 

گنچ هب  ناویح  بآ  دروآ  نامه  **** گنر توقای  دیوج ز  هکناز  رگو 

تسوا رد  ناویح  بآ  نوچ  همشچ  یسب  **** تسوا رد  ناشخر  توقای  هک  نم  بل 

یشتآ وشم  ناویح  بآ  نیا  رب  **** یشک ندرگ  دنچ  اورسخ  ناهج 

دنبم رد  يرپ  رد  يا  هتسب  لد  وچ  **** دنرپ رد  يرپ  نوچ  میوریرپ و 

دابم نتسکش  نکیل  داب  نکش  **** دابم نتسب  داب و  رد  وت  اب  ارم 

نتخیماین رد  نالد  كزان  هب  **** نتخیگنا لد  زا  تخس  گنس  نیا  سب 

وت يودنه  هکلب  ماوت  كرت  هک  **** وت يوس  نم  لیم  يا  یکرت  نکم 

ماوت نیچ  درد  یلو  منیچ  ز  **** ماوت نیمز  ینامسآ  نیدب 

تسین دروخرد  دیشروخ  هب  هیاس  هک  **** تسیندرورپ هیاس  یلگ  نم  لگ 

سر هناخ  �هویم  دوب  شوخان  هک  **** سب هناخ  �هیاس  رد  هویم  نم  وچ 

ریزگان ار  هناخ  دوب  ناحیر  ز  **** ریگ يوبشوخ  ناحیر  وت  دوخ  ارم 

زاس ریجخن  ناباقع  زا  سرتب  **** زاب کبک  نیا  ریجخن  هب  نک  اهر 

تخس شیریگن  رگ  دسر  یتسس  هب  **** تخرد رب  دوب  هدیسر  وک  بطر 

يا هراب  رکش  هن  يا  هراوخ  رگج  **** يا هراوخ  رگج  هب  نم  یباین ز 

مندرگ رد  تسدنام  هک  اهنوخ  هچ  **** مندروخ نوخ  دش ز  نوخ  هک  اهلد  هچ 
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اهرازاب دوب  وا  زا  شیب  ارم  **** اهراب رکش  اب  مدش  رواد  هب 

مشوخ ردنا  شوخ  شوخ  نیمه  شوخ  نامه  **** مشکلد شک و  هرهچ  زاوآ و  هب 

ماج دزیر ز  شون  موش  برطم  وچ  **** مارح دشابن  یم  موش  یقاس  وچ 

شک تسم  موش  هگناو  تسم  منک  **** شوخ تسد  منک  ناتسد  دور  رب  وچ 

منک اهیرورپ  ناج  شوغآ  رد  **** منک اهیربلد  نینچ  نیا  رود  ز 

یشک لد  منک  مدنشکرب  رد  وچ  **** یشوخ لد  ار  هدید  مهد  ربارب 

گنچ و �هلان  نم و 
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یکدنبیکش یک  ناقشاع  نم  ز  **** یم هنیشون 

نم راک  یمرخ  زجب  دشاب  هچ  **** نم رای  دوب  يرایرهش  وت  وچ 

مان هب  مناهج  ردنا  تسین  نازا  **** ماک هب  سک  ناهج  ردنا  تسین  نم  وچ 

گنر بانع  دنق  زا  یلوق  نینچ  **** گنچ هب  یگنچ  زیوالد  دز  رب  وچ 

زاب هرج  نوچ  کبک  هرج  نادب  **** زانشون نآ  رهم  زا  هش  دمآرد 

جنرت نیرز  دهم  زا  دمآ  نورب  **** جنغ هب  دمآرد  يراهب  ورذت 

تسد ار ز  لد  هراب  کی  تفر  نانع  **** تسم هقوشعم  یلاخ و  دوب  ارس 

نانع ندیشکرد  ناوت  نوچ  وزا  **** نانچ یئورهام  تولخ و  یبش 

ریلد دمآرد  شهاگجارات  هب  **** ریش دنکفیب  ار  ناوج  نزوگ 

باتفآ تفر  هام  ینامهم  هب  **** باقع دمآرد  لصاوح  دیص  هب 

دیزم یم  شرکشین  وچ  ینامز  **** دیزگ یم  شبل  رکش  وچ  ینامز 

ار هنیجنگ  تشادرب  رهم  رد  ز  **** ار هنیس  نمس  نآ  تفرگ  رد  رب  هب 

ران بیس و  رپ  هتسب  رد  غاب  یکی  **** راوگ نشور  دید  ییم  هدروخن 

شیر هتشگان  ساملا  هب  ینیگن  **** شیوخ رهم  رب  هدرزاین  یقیقع 

يا هدیدان  درم  نابغاب  زجب  **** يا هدیچرب  راخ  یلگ  هدیچن 

ندش نوریب  تساوخ  نوخ  هدنشوج  ز  **** ندش نوزفا  شتآ  یمرگ و  نآ  زا 

دنتخیوآ مهرد  رکش  ریش و  وچ  **** دنتخیگنا رکش  نابز  نیریش  ز 

دنق هداتفارد  نغور  ماداب و  هب  **** دنلب ورس  ود  هدیزخرد  مه  هب 

هدز مهرد  سنج  یکی  زا  فرح  ود  **** هدز مخ  فلا  فال  نوچ  ود  ره  یپ  ود 

تفخ لعل  مه  ولول و  دوسآ  مه  **** تفس لعل  ار  هتفسان  يولول  وچ 
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یگدنخرف يداش و  درک  یسب  **** یگدنز همشچ  نادب  ردنکس 

دربن نوریب  تخر  هلحرم  نازو  **** درپس يداش  هب  لد  بش  دنچ  نینچ 

ناویح بآ  هناسفا  شخب 59 - 

ین يان و  �همغن  رب  ریگ  فک  هب  **** یم هدنشخر  ماج  نآ  یقاس  ایب 

ناگراچیب راک  هراچ  دنک  **** ناگراوخیم يوتف  هب  وک  ییم 

هاش نوراه  تسب  ولگ  رد  سرج  **** هاگساپ زا  دمآ  سورخ  گناب  وچ 

شورخ دمآرب  ناغرم  راقنم  ز  **** شوج هب  دمآ  رد  نز  لهد  لاود 

دنتسارایب ار  يرگشتسرپ  **** دنتساخرب قلخ  نانک  شتسرپ 

زا هش 
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تفرگ رس  زا  ندرک  يرگ  شیاین  **** تفرگرب رس  هنیشود  باوخ 

درک دابآ  ملاع  شرورپ  نادب  **** درک دای  شهد  یکین  یکین ز  هب 

يار دروآ  سلجم  یم و  لغش  هب  **** ياجب شتسرپ  طرش  دروآ  وچ 

دورد نادهع  کین  رب  داد  یهگ  **** دور ياهاون  اب  یم  دروخ  یهگ 

بات زغم  زا  درب و  یم  درد  رس  ز  **** بالگ نوچمه  هزات  یم  نوگلگ  هب 

نامرحمان ياغوغ  رود  رد  ز  **** نامدمه رب  داشگب  وهل  رد 

تفگن یتفگش  یب  يا  هناسفا  سک  **** تفهن رد  يرد  ره  زا  دش  یم  نخس 

روز رز و  نتفای  ناوت  اجنآ  زک  **** روغ ناسارخ و  زا  درک  هصق  یکی 

داشگ اجنآ  زا  نودیرف  جنگ  هک  **** دای درک  ير  ناهاپس و  زا  یکی 

نینچ ابید  تسنانچ و  شگشم  هک  **** نیچ مزراوخ و  دز ز  ناتساد  یکی 

رامش یب  دهد  لدنص  روفاک و  هک  **** راید نیز  هب  روصیق  تفگ  یکی 

تسربنع لگ  دوع و  همه  شمیه  هک  **** تسرتهب ناتسودنه  تفگ  یکی 

نخس رخآ  دمآ  ودب  تبون  وچ  **** نهک يریپ  دوب  نمجنا  نآ  رد 

داد هسوب  نیمز  ناگرزب  رگید  وچ  **** داشگ یتفگش  رب  نابز  نودیمه 

تسهد یناگدنز  ورد  یبآ  هک  **** تسهب یهایس  نآ  داوس  ره  زا  هک 

جنگ لامح  جنگ و  رپ  تسکاخ  هک  **** جنسم رب  دوخ  رمع  نارگ  جنگ  هب 

رآ رب  یناگدنز  همشچ  زا  رس  **** راگزور یسب  یبای  هک  یهاوخ  وچ 

یگدنز دوب  یهایس  رد  نوچ  هک  **** یگدنکفارس اب  نمجنا  دندش 

دروخ بآ  نآ  رب  یهایس  ناک  رگم  **** درم کین  ياک  تفگ  ودب  ردنکس 

يازف ناج  ینعم  وا  بآ  نامه  **** يامزآ تسد  تسیفورح  داوس 
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هاگن دراد  گرم  زک  همشچ  نامه  **** هایس ینیمز  دنیب  هک  هنرگو 

تهفن ياهزمر  نیا  زا  نوریب  هک  **** تفگ هدید  ناهج  ریپ  هراب  رگد 

لالز بآ  زا  كاپ  يا  همشچ  ورد  **** لامش بطق  ریز  رد  تسیباجح 

وا مارآ  زا  ناویح  بآ  ناور  **** وا مان  دش  تاملظ  هک  یباجح 

درب ناج  ناهج  ناروخ  ناویح  ز  **** دروخ ناویح  بآ  نازک  سکنآ  ره 

نهک ناکریز  رگد  زا  سرپب  **** نخس نم  زا  دیان  ترواب  رگو 

ار ز کلم 
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يوجتسج �هشیدنا  دمآ  دیدپ  **** يوگتفگ نآ  شیوشت 

تسار تسد  زک  دومنب  هدنیامن  **** تساجک یهایس  ناک  وا  زا  دیسرپب 

تسیکی هد  زا  يدومیپ  هک  هر  نیزا  **** تسیکدنا هار  موب  نادب  ات  ام  ز 

راو حبص  نتفای  ناوت  تملظ  هب  **** راوگشوخ �همشچ  ناک  دید  هش  وچ 

درک تاعارم  ار  هپس  نتفر  هب  **** درک تاملظ  يوس  هگراب  رد 

دید رامیب  قلخ  یسب  رگشل  ز  **** دید راک  رد  دنچ و  یلزنم  دش  وچ 

شهگرد رب  صاخ  رگد  یناهج  **** شهگرگشل دوب  ناور  یناهج 

هار دنام  یمه  رشحم  رازاب  هب  **** هاگچوک نآ  رد  رگشل  رازاب  ز 

دنتفای شهگ  رگشل  رازاب  هب  **** دنتفات نانع  زا  غرم  ریش  يوس 

دیمدرب ایگ  ناراب  دیرابب  **** دیسر ورسخ  هک  يراسکشخ  ره  هب 

دوب هاش  اب  رضخ  دوخ  هک  انامه  **** دوب هار  نآ  رد  یتفگ  رضخ  یپ 

درک هشیپ  نتخات  نآ  رد  يروبص  **** درک هشیدنا  رگشل  يرایسب  ز 

تشذگ اجنآ  ورسخ  هگرگشل  هک  **** تشد کیدزن  دوب  هگراغ  یکی 

دنتشاذگب راغ  نآ  کیدزن  هب  **** دنتشاد نارگ  دوخ  اب  هچ  ره  هنب 

ریذپ ترامع  ناریو  موب  نآ  دش  **** ریگ ياج  دش  ياجناک  عمج  نآ  زا 

تشگ راغلب  راغ  نب  نآ  مان  هب  **** تشد نابهگن  شدناوخ  راغ  نب 

دنردنکسا هاش  هداز  یهر  **** دنروشک نآ  رالاس  هک  یناسک 

سانش لزنم  دنشابن  هر  نارد  **** سایق یب  رگشل  ناک  دید  هش  وچ 

شک تخس  شک و  یتخس  رادنامک و  **** شورایع دیزگب  دنچ  ینت 

ناوج دنمروز و  هدنبیکش و  **** ناوختسا تخس  دنمونت و  ریلد و 
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ریذپ شبنج  هار  نارد  ددرگن  **** ریپ رامیب و  چیه  ات  دومرفب 

درد هب  دمآ  لزنم  يراوشد  ز  **** دروخلاس دوب  وک  نهک  ریپ  هک 

دندش ناناد  هاریب  رود  هر  **** دندش ناناوج  ناریپ  دنتسشن 

رایشوه یهگآراک  درک  بلط  **** راید نآ  مدرم  زا  ورسخ  ناهج 

تشاذگ یم  یلزنم  ره  هب  لزنم  ود  **** تشاد شیپ  شرگشل  ندرب  هر  هب 

روب ناکارسیب  رب  درک  ناور  **** روش نیریش و  هر ز  �هشوت  همه 

دناشنرب یبیان  ناگدنام  نآ  رب  **** دنار تاملظ  يوس  هپس  هبسا  ود 

یئاج هک  **** ینتفگ همه  نتفگ  زردنا  هب 
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ینتفخان تسه  نینچ 

لاح تشگ  ار  دیشروخ  هاگرذگ  **** لامش يوس  تفر  هر  ههام  کی  وچ 

دوب هظحل  کی  هب  دش  ورف  دمآرب  **** دومن یئانشور  کلف  بطق  ز 

داتفوا لامش  بطق  هب  یجنایم  **** داهنرس قفا  رب  اوتسا  طخ 

باوخ هب  یلایخ  زا  شیب  دندیدن  **** باتفآ زک  دندیسر  یئاج  هب 

دنتخارفا تیار  نابیاس  نآ  رد  **** دنتخات نیمز  هاگفطع  يوس 

دومن تسایس  یهایس  باجح  **** دوبر یئانشور  اوه  زا  نیمز 

فرژ يایرد  تسب  رذگ  وس  رگد  **** فرح دودنارب  یهایس  وسکی  ز 

دنلب خرچ  راگرپ  وسکی ز  هب  **** دنمشوه ربهر  هر  درب  یمه 

رون تشگ  رترود  ییرود  ره  هب  **** رود راگرپ  كدنا ز  كدنا  تشگ  وچ 

دیدپان ینشور  دش  هرابکی  هک  **** دیسر یئاج  هب  هگرذگ  ات  نینچ 

هایس ددرگ  هک  دشابن  شوخ  ناهج  **** هار جنک  زا  دمآ  دیدپ  یهایس 

تسیک هار  نیا  مسر  �هدنیامن  **** تسیچ ریبدت  هک  ورسخ  دنام  ورف 

ناهن یباجح  یهایس  نیا  تسه  هک  **** ناهگآراک دندومن  شلاگس 

تسدب درآ  هک  هر  ندمآ  زاب  هب  **** تسه هک  ناس  رهب  دیاش  تفر  نورد 

تفاین هر  یسک  هراچ  ناماس  هب  **** تفاتش یم  یسک  ره  يرگ  هراچ  هب 

رایتخا درک  دوع  رب  کشم  هیس  **** راید نشور  مین  نآ  بش  دمآ  وچ 

ییریمشک تشگ  لدب  یگنز  هب  **** ییریجنز وچ  نودرگ  تفشآرب 

رت کیرات  ماش  یکیرات  ز  **** رت کیراب  يوم  زا  هار  نآ  دش 

زاس هراچ  ار  لغش  نآ  هشیدنا  رد  **** زاب تفر  یسک  ره  دوخ  هاگنب  هب 
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دوب درورپ  رهم  شلد  نشور  هک  **** دوب درمناوج  یناوج  هدربن 

يا هلان  نامز  ره  شنت  جنر  ز  **** يا هلاس  دون  يریپ  تشاد  ردپ 

هار يوس  یسک  ناریپ  دیان ز  هک  **** هاش دومرف  هک  لوا  زور  نآ  رد 

بیس يوب  زا  هدنلان  رامیب  وچ  **** بیکشان ردپ  زا  دوب  درمناوج 

ار توقای  خرس  ناسک  رگید  وچ  **** ار توترف  ریپ  نآ  تشادهگن 

دوب هدروآ  شدروآ  هر  خرن  هب  **** دوب هدرک  ناهن  شداز  قودنص  هب 

یگتشگرس هشیدنا  هب  دمآرد  **** یگتشگرب يار  زا  هک  بش  نارد 

درک زاغآ  يو  اب  نخس  رد  نیزو  **** درک زاب  ار  هتسب  رد  نآ  ناوج 

نیا زک 
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تسدش نامیپ  تسس  یشک  یتخس  ز  **** تسدش نامیشپ  هش  ندمآ 

سایق دنادن  ار  دوخ  راجنه  هک  **** ساره ار  شلد  دمآ  یکیرات  ز 

نوچ هک  دنادن  ار  ندمآ  نورب  **** نومنهر یب  تفر  نورد  دناوت 

تفهن يزار  هدرپ  نیردنا  تسه  هک  **** تفگ هنیرید  ریپ  ار  درمناوج 

ار هار  دروآ  نورب  ات  نادب  **** ار هاش  دسر  نتفر  ماگنه  وچ 

تسخن ار  وا  دشاب  نامه  نداز  هک  **** تسردنت شدیاب  نایدام  یکی 

ياجب یلاح  دنرب  زاب  شرس  **** ياپ داب  هرک  دوش  هداز  وچ 

شردام درگنب  ات  دنشوپن  **** شرس هدیرب  دشاب  هک  اجنامه 

دنروآ باتش  نتفر  هب  اجنازو  **** دنروآ باتب  وز  نایدام  لد 

هاپس رد  ورشیپ  نایدام  دوب  **** هار نتشگزاب ز  هگ  دیآ  وچ 

شیپ راجنه  هب  هر  دروآ  نورب  **** شیوخ زغن  هرک  يوس  هیوپ  هب 

ندمآ نورب  دیاش  هراچ  نیدب  **** ندمآ نومنهر  یب  هار  نآ  زا 

رس تفای  ار  هتشر  يرگ  هراچ  هب  **** ردپ زا  دینش  تیاکح  نیاک  ناوج 

زاب تشگ  لدب  يدوع  يابید  هب  **** زارط دنرپ  نیگشم  هک  هگرحس 

نز يار  یکی  ره  هدش  نتفر  هب  **** نمجنا اب  تسشنب  هاشنهش 

دنتخادنارب ینوسف  ناس  رگد  **** دنتخاس یم  هراچ  يا  هنوگ  ره  ز 

ین رادیدپ  سک  رب  هراچ  رد  **** ین رادیرخ  ار  سک  نوسفا  هش 

يامنهر �هشیدنا  زا  دنار  نخس  **** يار هتسهآ  دنمدرخ  ناوج 

دیدپ هش  اب  درک  يرگ  هراچ  هب  **** دینش اناد  ریپ  زا  هک  یثیدح 

شدمآ ریگیاج  درخ  دزن  هب  **** شدمآ ریذپ  لد  هش  دینشب  وچ 
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ناوت نوچ  ندز  دوخ  زا  يار  نینچ  **** ناوج درم  داز  ياک  تفگ  ودب 

یتخومآ هک  زا  ات  تسار  وگب  **** یتخودنین دوخ  زا  شناد  نیا  وت 

جنر هب  ییآ  نتفگ  جک  هنرگو ز  **** جنگ هب  یتشگ  هدامآ  یتفگ  رگا 

یهت خوآ  راب  زا  لمحم  منک  **** یهد مراهنیز  رگا  تفگ  ناوج 

تسردنتان ریپ  هر  هب  دیان  هک  **** تسخن زور  دومرف  وچ  هشنهش 

لامش وگ  هتفای  یسب  نودرگ  ز  **** لاس هنیرید  ریپ  متشاد  ردپ 

شیوخ ياباحم  مدرک  شومارف  **** شیوخ ياباب  ریپ  تقفش  زا  نم 

رگا دوب  دب  هن  **** شمدروآ دوخ  اب  یگدیشوپ  هب 
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شمدروآ دب  هچ 

شوگ هب  کیاکی  ار  وا  مدیناسر  **** شود هاش  نتفر  هر  ياهنخس 

متخومآرد وز  يا  هراچ  نینچ  **** متخورفارب لد  وا  میلعت  هب 

تفگ زغن  هتکن  نیو  تخورفا  رب  **** تفهن رد  نومنهر  نآ  يار  زا  هش 

دوب ناریپ  جاتحم  هراچ  هگ  **** دوب ناریلد  هاش  هچ  رگ  ناوج 

دنک يزارفرس  نهک  خاش  هب  **** دنک يزاب  خاش  ون  هب  رگ  ودک 

ریپ راتفگ  هب  مه  شدیآ  زاین  **** ریظن یب  دوب  شناد  هب  رگ  ناوج 

ناهگان رد  یشحو ز  درم  نآ  هک  **** ناهج هاش  دوب  وگتفگ  نیرد 

هایس رومس  زا  راو  هتشپ  یکی  **** هاش کیدزن  دروآرد  دمآرد 

رت مادنا  هب  کی  زا  کی  رهوج  هب  **** رت مات  يزدنق  زا  کی  ره  وزا 

تشگ رادیدپان  هش  هر ز  رگد  **** تشگ رادیرخ  ار  وا  لزن  هش  وچ 

تخس راک  ناردنا  هش  دنام  بجع  **** تخر درک  ناهن  ردنا  یکیرات  هب 

يار دروآ  تملظ  يوس  هبسا  ود  **** يامن یئانشور  �هشیدنا  هب 

داز تقو  شدشاب  ینتسبآ  زک  **** داب وچ  ینایدام  ات  دومرفب 

تفج كاخ  اب  داب  �هداز  دوش  **** تفگ ریپ  ناک  هنوگ  نآ  زا  دنرایب 

هار دنتفرگ  ناویح  بآ  يوس  **** هاش دومرف  هک  يراک  دندرک  وچ 

راگزور ماجنا  لاح و  بسح  رد  شخب 6 - 

ارم هد  ناشهیب  يوراد  نآ  زا  **** ارم هد  ناشن  یم  نآ  یقاس  ایب 

منک شومارف  ار  نتشیوخ  رگم  **** منک شهیب  خلت  يوراد  نادب 

یگزات نانچ  مه  نتشگ و  نهک  **** یگزاوآ بحاص  نیا  سب  یماظن 
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گنر هب  ار  دوخ  يارایم  هبور  وچ  **** گنچ ياشگب  هجنپرس  ناریش  وچ 

سورع گنر  هب  دشاب  يارآ  دوخ  **** سورب نیگنر  هابور  هک  مدینش 

درون زا  شیوخ  يوم  دروان  نورب  **** درگ داب و  ای  زور  دوب  ناراب  وچ 

شیوخ ياپ  اب  تسد  رگم  دسیلن  **** شیوخ ياج  فلع  یب  دنک  یجنک  هب 

درورپ ار  تسوپ  وا  نت  سک  همه  **** دروخ ار  دوخ  نوخ  یتسوپ  یپ 

وا يوم  دوش  وا  نت  لابو  **** وا يوس  لجا  دیاک  ماجنارس 

دننک شنورب  رس  زا  یئاوسر  هب  **** دننک شنوخ  دصق  هنیوم  نادب 

نتساخرب تسا  ریزگان  وزک  **** نتسارآ رب  دیاب  هچ  یطاسب 

وک روناج  نآ  ره 
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تسین يار  وا  رازآ  رب  ار  عمط  **** تسین يارآدوخ 

گنز ریز  هنیآ  دوب  یگنز  هک  **** گنر تفه  �هدرپ  نیا  زا  يآ  نورب 

نتخیماینرد سک  هب  وداج  وچ  **** نتخیگنارب اهیئوداج  نیا  سب 

دیماان وت  دشاب ز  هدنیوج  هک  **** دیپس لعل  هن  یخرس  درگوگ  هن 

یمدآ تسرگ  وخ  یمدآ  اب  هک  **** یمدرم رگا  زیمآرد  مدرم  هب 

تسه كاخ  رد  هنوگنیا  زا  جنگ  یسب  **** تسدب یئان  وچ  یجنگ  ناک  رگا 

راخ هچ  ار  نب  لخن  دوب  امرخ  هچ  **** راد هویم  روخ  هویم  زا  دتفا  رود  وچ 

دنامن یناوج  نوچ  نامم  وگ  ناهج  **** دنامن یناگدنز  دش و  یناوج 

یمرخ دوب  یک  دور  یبوخ  وچ  **** یمدآ یبوخ  دوب  یناوج 

ناوخم یئور  تخس  هصق  رگد  **** ناوختسا تشگ  هدیسوپ  تسس و  یپ  وچ 

تسد يوش  ورف  يراک  خاتسگ  ز  **** تسشن رس  زا  وچ  یناوج  رورغ 

دوب نادنخ  هلال  اب  داشمش  هک  **** دوب نادنچ  غاب  �هرهچ  یهب 

غاز هب  لبلب  ياج  دهد  هنامز  **** غاب هب  دیآرد  ینازخ  داب  وچ 

دنمدرد دوش  نانابغاب  لد  **** دنلب خاش  نازیر ز  گرب  دوش 

دیلک دیوجن  سک  ار  غاب  رد  **** دیدپان دوش  ناتسب  نیحایر ز 

درز تشگ  لگ  خرس  هراسخر  هک  **** دروخلاس لبلب  نهک  يا  لانب 

هتساخرب هیاس  زا  دش  رویدک  **** هتسارآ ورس  یهس  دش  ات  ود 

لاح هدنباتش  رب  دش  هنوگرگد  **** لاس هب  دمآرد  هجنپ  خیرات  وچ 

گنت هار  زا  دمآ  گنت  هب  هزامج  **** گنس هب  دمآرد  نیگنس  راب  زا  رس 

نتساخ رب  میاپ ز  تشگ  نارگ  **** نتساوخ یم  متسد ز  دنام  ورف 
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تفرگ يدرز  تخادنا  یخرس  ملگ  **** تفرگ يدروجال  �هنوگ  منت 

زاین ار  مرس  دمآ  هگنیلاب  هب  **** زاب هدنام  هر  هدنور ز  نویه 

ياج دبنجن ز  ناگوچ  مخز  دص  هب  **** ياپ داب  یناگوچ  روب  نامه 

دیدپ دمآ  ینامیشپ  ناشن  **** دیلک دش  مگ  هناخیم  هب  ار  برط 

راوخ روفاک  تشگ  نیمز  جازم  **** راب روفاک  ربا  هوک  دمآرب ز 

شومخ یقاس  تشگ و  یهت  یحارص  **** شوگ هب  دیاین  نتفر  هب  لد  یهگ 

کیدزن هک  **** عامس زا  شوگ  دیچیپ و  وهل  زا  رس 
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عادو ار  هگچوک  دش 

خارف يزای  تسد  دنک  نارود  هک  **** خاک رتهب ز  جنک  نینچ  یتقو  هب 

دوب نادنخ  زورفا  بش  عمش  هک  **** دوب نادنچ  هناورپ  ياشامت 

ار هناورپ  شقن  رگد  ینیبن  **** ار هناخ  ینک  یلاخ  عمش  زا  وچ 

یگداتفا يریپ و  فال  مدز  **** یگدازون یناوج و  زور  هب 

منک یناوج  نوچ  رس  هناریپ  هب  **** منک ینامداش  مغ  هب  رگ  نونک 

غارچ نوچ  بش  هب  دشاب  هدنزورف  **** غاب جنک  رد  هک  یبوچ  هدیسوپ  وچ 

رون فال  دنز  بش  يرون  یب  ز  **** رود دبات ز  هک  یمرک  زورفا  بش 

یشیاسآ ياج  یمدرک  بلط  **** یشیازفا دوخ  رد  یمدید  رگا 

یمدرک ورگ  يداش  هب  ار  ناهج  **** یمدرک ون  رمع  یگدوسآ  هب 

دیدپ دمآ  قرشم  زا  مد  هدیپس  **** دیسر نایاپ  هب  یناوج  زور  وچ 

مهن نوریب  راک  زا  یپ  هنوگچ  **** مهن نوچ  رس  هک  منآ  ریبدت  هب 

جاع هن  دیاب  کشم  وا  هاگ  نیرس  **** جات هب  دشاب  راوازس  وک  يرس 

زیر زیر  ارم  رمع  طخ  دنک  **** زین راگرپ  تفه  نیاک  شیپ  نآ  زا 

شیوخ تسه  �هزاوآ  مرادهگن  **** شیوخ تسد  يا  همخز  ره  هب  مرآرد 

منک يزاس  هراچ  دوخ  دناماو  هب  **** منک يزاب  هقح  يا  هرهم  ره  هب 

تشگزاب رس  مرادن  نالیگ  هب  **** تشذگ لپ  نیزا  میلیگ  راوهر  وچ 

تسیسک اجنآ  هک  دای  یسک  دراین  **** تسیسب هدینباوخ  نم  وچ  هر  نیا  رد 

يرذگب نم  كاخ  رس  رب  نوچ  هک  **** يرد کبک  هزات  يا  روآدای  هب 

هتخیر ورف  نیئاپ  هدوس  نیرس  **** هتخیگنا مکاخ  زا  ینیب  ایگ 
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دای دهع  مه  چیه  نم  هدرکن ز  **** داب هدرب  ارم  شرف  كاخ  همه 

نم كاپ  رهوگ  زا  يرآ  دای  هب  **** نم كاخ  هشوش  رب  تسد  یهن 

رون وت  رب  نامسآ  زا  نم  مناشف  **** رود یکشرس ز  نم  رب  وت  یناشف 

باجتسم دوش  ات  منک  نیمآ  نم  **** باتش دراد  هچ  ره  رب  وت  ياعد 

دورف دبنگ  میایب ز  یئایب  **** دورد مناسر  یناسر  مدورد 

نت هب  ییآ  وت  رگ  ناج  هب  میآ  نم  **** نتشیوخ نوچ  رادنپ  هدنز  ارم 

ینیشن مه  زا  یلاخ  نادم 
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ارم ینیبن  رگ  ار  وت  منیب  هک  **** ارم

نکم شمارف  ار  ناگتفخ  ورف  **** نکم شماخ  دنچ  يا  هتفخ  زا  بل 

مارخ یماظن  هاگباوخ  يوس  **** ماج هب  نکفارد  یم  یسر  اج  نآ  وچ 

یم دوصقم  تسه  ارم  یم  زا  هک  **** یپ زوریپ  رضخ  يا  يرادنپن 

متسارآ سلجم  يدوخ  یب  نادب  **** متساوخ يدوخ  یب  همه  یم  نآ  زا 

تسیدوخیب زا  یم  یبارخ  زا  حوبص  **** تسیدزیا هدعو  زا  یقاس  ارم 

ما هدولاین  بل  نماد  یم  هب  **** ما هدوب  ات  هک  نادزی  هب  هنرگو 

مارح نم  رب  تسیادخ  لالح  **** ماک هدولآ  زگره  مدش  یم  زا  رگ 

تاملظ هب  ردنکسا  نتفر  شخب 60 - 

گنچ هب  ناویح  بآ  رایب  يوجب و  **** گنر تاملظ  كاخ  نآ  یقاس  ایب 

ارم نک  رت  هدنز  یگدنز  نیزو  **** ارم نک  رظن  نشور  بآ  نادب 

نخس میارس  ناقهد  خیرات  ز  **** نهک ات  ون  خرف ز  لصف  نیرد 

تشهب يدرا  هامزا  بش  لوا  هک  **** تشونرد نینچ  ناقهد  هدنرازگ 

ياجب دیآ  یکیرات  رطاخ ز  هک  **** يار دروآ  یکیرات  هب  ردنکس 

دیدپ رهوج  دنرآ  یکیرات  هب  **** دیلک نیرز  لفق  نیزک  ینیبن 

شیپ درآرب ز  یباجح  رگ  دزس  **** شیوخ ياج  دنک  ناویح  باک  یسک 

ریزگ درادن  یباجح  یلین  ز  **** ریگبآ �هضوح  �هدننیشن 

درک تامهم  كرت  هب  تیانع  **** درک تاملظ  گنهآ  وچ  ردنکس 

اهدژا مد  رد  هم  وچ  دش  ناهن  **** اهر یهایس  يوس  درک  نانع 

ورشیپ دوب  ربمیپ  رضخ  هک  **** ون هار  نآ  رد  نامرف  داد  نانچ 
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تشاد ریش  هرهز  وک  داد  ودب  **** تشاد ریز  رد  هک  یگنخ  هدنباتش 

دنک يزاس  هراچ  روخ  بآ  يوس  **** دنک يزاتکرت  نادب  ات  نادب 

كانبات يدش  ندومزآ  بآ  هب  **** كاغم ردناک  داد  شرهوگ  یکی 

سک وت  زا  شیپ  تسین  ور  شیپ  ییوت  **** سپ شیپ و  ار  هار  نیاک  تفگ  ودب 

نک زاب  رظن  يزغم  رایشه  هب  **** نک زات  نانع  وسره  هب  هدیرج 

غورد دیوگن  رهوگ  هدنشخر  هک  **** غورف درآرب  ناویح  بآ  اجک 

يروخرب نم  ات ز  ارم  هد  ناشن  **** يرتخا کین  هب  يدروخ  وت  نوچ  روخب 

ماگ تشادرب  هنیشیپ  گنهآ  هب  **** مارخ ارضخ  رضخ  وا  نامرف  هب 

هب اهرظن  **** داتف وس  کی  هب  رگشل  راجنه  ز 
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داشگ وس  ره  تمه ز 

تفج بآ  اب  هنشت  بل  دش  یمن  **** تفهن رد  ار  بآ  تسج  رایسب  وچ 

تفای تسج  یم  هچنآ  رضخ  دید  ورف  **** تفاتب شتسد  رهوگ ز  هدنزورف 

گنس فان  زا  دیالاپ  هک  یمیس  وچ  **** گنر میس  �همشچ  نآ  دمآ  دیدپ 

دوب رون  �همشچ  مه  دوب  رگو  **** دوب رود  نخس  نیز  نآ  هک  همشچ  هن 

هاگپ دشاب  حبص  رگا  دوب  نانچ  **** هاگحبص دوب  هنوگچ  هراتس 

دوب نوزفا  هب  هم  رگا  دوب  نانچ  **** دوب نوچ  هتساکان  هام  بش  هب 

ریپ جولفم  تسدرب  بامیس  وچ  **** ریگ مارآ  مد  کی  دبن  شبنج  ز 

شرهوج زا  مزاس  یگدننام  وچ  **** شرکیپ یکاپ  زا  هک  منادن 

بآ مه  ینعی  دناوخ  ناوت  شتآ  مه  **** بات رون و  نآ  رهوج  ره  دیاین ز 

تفرگ ییانشور  وا  مشچ  ودب  **** تفرگ یئانشآ  رضخ  �همشچ  اب  وچ 

تسش كاپ  �همشچ  نادب  نت  رس و  **** تسچ دنکرب  هماج  دمآ و  دورف 

دش راوازس  ار  دبا  تایح  **** دش راک  رب  هکنادنچ  دروخ  وزو 

درک بان  �هرقن  رد  بان  یم  **** درک باریس  تسش و  ار  گنخ  نامه 

دروخ بآ  نادب  هدید  تشاد  یمه  **** درون ارحص  گنخ  رب  زا  تسشن 

یگدنز �همشچ  ناه  هک  دیوگب  **** یگنخرف هب  دیآ  هش  نوچ  ات  هک 

دیدپان وا  مشچ  زا  همشچ  نآ  دش  **** دیرگنب دز  مشچ  کی  همشچ  رد  وچ 

یهت دنام  همشچ  زا  ردنکسا  هک  **** یهگآ رس  زا  رضخ  تسنادب 

وا مشچ  زا  همشچ  نوچ  تشگ  ناهن  **** وا مشخ  زا  هن  وا  یمورحم  ز 

نخس نیا  دنا  هتفگ  رگد  یعون  هب  **** نهک نایمور  ناتساد  نیا  رد 
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دوب هاگرذگ  رب  وک  همشچ  نآ  رد  **** دوب هارمه  رضخ  اب  سایلا  هک 

دندمآ دورف  همشچ  بآ  نادب  **** دندمآ دورد  مه  رگدکی  ابوچ 

راوگشوخ ار  دروخ  دنک  همشچ  هک  **** راس همشچ  نارب  هرفس  دنداشگ 

دوب کشخ  ییهام  هتفای  کمن  **** دوب کشم  زا  رتایوب  وک  نان  نارب 

لالز بآ  رد  یهام  داتفارد  **** لامه خرف  ود  ناز  یکی  تسد  ز 

ات دیچیسب  **** گنر هزوریپ  بآ  رد  هدنچیسب 
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گنچ هب  درآ  یهام 

دوب هدنخرف  لاف  ار  هدنهوژپ  **** دوب هدنز  شدمآ  گنچ  هب  یهام  وچ 

يامنهر شدمآ  تایح  بآ  هب  **** يارف ناج  �همشچ  ناک  تسنادب 

یگدنز رد  تفای  دبا  ياقب  **** یگدنخرف هب  ناویح  بآ  دروخب 

دروخ بآ  نازا  بآ  دروخ  زین  وا  هک  **** درک رادربخ  ار  دوخ  رای  نامه 

روناج ار  هدرم  یهام  دنک  **** رهگ ناویح  باک  دشن  یتفگش 

دومن هر  یگدنز  �همشچ  رب  هک  **** دوب هدرم  یهام  نآ  رد  یتفگش 

ناشن يزات  خیرات  داد  رگد  **** ناشف رهوگ  بآ  نآ  یهام و  ز 

هار درک  طلغ  یمور  یسوجم و  **** هاگیاج رگد  ناویح  بآ  دوب  هک 

كاب هچ  شدروخبآ  ندرک  طلغ  **** كاخ هریت  نیا  رد  نشور  تسیبآ  رگ 

دنتفاترب يور  ناگنشت  نآ  زا  **** دنتفای روخ  بآ  رضخ  سایلا و  وچ 

تشد هب  دش  یکی  ایرد  هب  دش  یکی  **** تشذگرس نآ  ماک  یباداش  ز 

ناش هناخ  ایسآ  هدش  همشچ  ود  **** ناش هناد  هدش  ایور  همشچ  کی  ز 

تابث یتخس  جنر و  رد  درک  یمه  **** تایح بآ  دیما  هب  ردنکس 

تسر همشچ  زا  يزبس  رت  باریس  هک  **** تسج همشچ  زا  يزبس  ار  شیوخ  رس 

دنام هیاس  رد  دنکفن و  هیاس  وا  رب  **** دنار همشچ  نتسج  رد  زور  لهچ 

تشاد گنهآ  هیاس  همشچ و  رب  هک  **** تشاد گنت  لد  رد  ییمرک  رگم 

رود هیاس  زا  همشچ  دوب  مک  یلو  **** رون هکلب  دسر  هیاس  هن  همشچ  ز 

باتفآ �همشچ  اب  هیاس  اجک  **** باوص يدوب  هیاس  اب  همشچ  رگا 

راس همشچ  نآدش  هیاسریز  ارچ  **** راوگشوخ دش  دیشروخ  همشچ ز  وچ 
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درس تسه  نیز  هدیروش  تسه  نازک  **** درگ رتهب ز  هیاس  ار  همشچ  یلب 

هایس يو  رب  زور  هدش  هیاس  وچ  **** هاگیاس نآ  رد  ورسخ  دنام  ورف 

دروخ ناج  مغ  ینیب  هک  سک  ره  هک  **** دروخ ناویح  باک  نآ  دیما  هب 

تشگزاب تبقاع  دش  دیمون  وچ  **** تشگ زادرپ  رمع  وا  هک  هر  نآ  زا 

دروآ نورب  ار  دوخ  هیاس  نآ  زک  **** دروآ نوچ  ریبدت  هک  مغ  نآ  رد 

شهار نآ  رد  یشورس 
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شیوخ تسد  وا  تسد  رب  دیلامب  **** شیپ هب  دمآ 

ماخ ياهسوه  زا  زغم  ریس  یئن  **** مامت یتفرگ  رسکی  تفگ  ناهج 

زیزع دوخ  اب  راد  ارگنس  نیا  هک  **** زیشپ کی  زا  مک  یگنس  داد  ودب 

تسدب يرآ  یگنس  نیا  گنسمه  هک  **** تسب گنس  �هناخ  نیا  زا  شوک  نآ  رد 

سب يدرگ و  ریس  وا  گنس  مه  هب  **** سوه نیدنچ  بوشآ  زک  انامه 

ناهن دش  وا  زا  گنس  �هدنراپس  **** ناهج رایرهش  وزا  گنس  دتس 

یگریخ رظن  رد  لد و  رد  رطخ  **** یگریت نآ  رد  دش  یم  هدنباتش 

داد زاب  یطخ  سک  ره  هب  يزور  هک  **** داد زاوآ  هشوگ  زا  فتاه  یکی 

دیسر ناویح  بآ  رضخ  هب  هتسجن  **** دیدن ناویح  بآ  تسج  هک  ردنکس 

با رب  دبای  رضخ  ینشور  هر  **** باتش درآ  یکیرات  هب  ردنکس 

دنک شوخ  یکی  ار  ناهد  اولح  هب  **** دنک شتآ  سک  دص  يزپ  اولح  هب 

موب گیر  نیا  تسیگیر  هدنزورف  **** مور لها  ياک  تفگ  یفتاه  رگد 

شدراذگب هک  سکنآ  رت  نامیشپ  **** شرادرب هک  ره  دوش  نامیشپ 

شیوخ تخب  علاط و  �هزادنا  هب  **** شیوخ تخر  رد  دنکفا  سک  ره  نازا 

تفگ زاب  یکی  هد  نازا  ناوتن  هک  **** تفهن رد  هش  دید  یسب  یتفگش 

رود هار  زا  دشیم  هد  هک  متفگن  **** روص ياوآ  لیفارس و  ثیدح 

داهن ناوتن  هراب  رگد  یساسا  **** داشگ ناک  نآ  رگید  هدنیوگ  وچ 

تفاتش ییانشور  �همشچ  يوس  **** تفاین یئانشآ  هش  همشچ  اب  وچ 

هار دنتفرگرب  ندمآ  زاب  هب  **** هاش نامرف  مکح  رب  زین  هپس 

دوب هک  دش  ورشیپ  نایدام  نامه  **** دوب هک  دشون  هار  رد  هیوپ  نامه 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1608 

http://www.ghaemiyeh.com


رانک ار  یگریت  نآ  دمآ  دیدپ  **** رامش زا  تفر  وچ  رگید  زور  لهچ 

بآ رد  ورسخ  مادنا  یبآ  یب  ز  **** باتفآ ربا  ریز  زا  دمآ  نورب 

دوس هچ  ندیود  دشابن  يزور  وچ  **** دوبن يزور  هچنآ  سپ  زا  دیود 

دیدپ دیآ  يزور  دوخ  هک  نیشنب  وت  **** دیود دیاب  هچ  يزور  لابند  هب 

دونشب نخس  نیاک  یسک  نویامه  **** دوردب یکی  دراک  مخت  یکی 

رهب زا  نتشک  همه  دیاشن 
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شیب هزادنا  زا  دنناروخ  يزور  هک  **** شیوخ

دنتشادرب هویم  ناگدنیآ  سپ  **** دنتشاک ناگنیشیپ  هک  یغاب  ز 

زین میراکب  ام  ناسک  رهب  ز  **** زیچ دنچ  ام  رهب  زا  دش  هتشک  وچ 

میرگیدکی زرواشک  هد  همه  **** میرگنب ناهج  راک  تشک و  رد  وچ 

تاملظ زا  ردنکسا  ندمآ  نوریب  شخب 61 - 

تسشوخ یناوج  رد  یم  هک  هد  نم  هب  **** تسشکلد وا  هک  یم  نآ  یقاس  ایب 

منک رت  ناوج  ار  دوخ  تخب  ودب  **** منک رت  ناهد  یم  نادب  نوچ  رگم 

نورب ردنکس  دمآ  یکیرات  ز  **** نومنهر دش  تخب  يرادیب  وچ 

نایم رد  یتسار  پچ و  دمان  هک  **** نایدام نآ  شدرک  يربهر  نانچ 

تشگزاب شرخآ  دوب  راگرپ  وچ  **** تشذگ نیتسخن  زور  هک  طخ  نآ  رب 

زاب درب  نورب  هر  ناهج  نشور  هب  **** زاسراک ار  هاش  دش  لابقا  وچ 

هتفایان هدرک  بلط  يدارم  **** هتفات نانع  دمآ  رگشل  يوس 

نتفای ناوت  تمسق  هب  يزور  هک  **** نتفات رد  بات  نا  زا  داتفین 

درمن ناویح  وچ  ناویح  هار  رد  هک  **** دربن ناویح  هب  هر  رگا  دیجنرن 

ساره ردنا  یهودنا  رت  مکحم  ز  **** ساپسان وشم  دمآ  یهودنا  وچ 

ندش ایرد  بآ  رد  هقرغ  زا  هب  **** ندش ارحص  هب  ارحص  هنهرب ز 

تخل ریشمش و  مخز  زا  هک  ناسناز  هن  **** تخس ياهرس  درد  زا  رس  دجنرب 

تسا رت  لد  يوق  وک  یسک  ناسآ  نت  **** تسا رت  لکشم  راک  زک  راک  یسب 

شیپ دروآ  هر  گنس  دنداهن  **** شیوخ دروآ  هر  رگشل  دندید  وچ 

دوب توق  ینشور  ار  هدید  وزک  **** دوب توقای  خرس  اهگنس  همه 
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درس داب  يرهوگ  یب  ار ز  یکی  **** درد هب  لد  يرهوگ  مک  ار ز  یکی 

تشادنرب دوخ  هک  سکنآ  رت  نایمشپ  **** تشاذگ یقاب  هک  سکنآ  دش  نامیشپ 

باوخ دروخ و  زا  هنیرید  داد  دتس  **** باتش زا  هاش  ود  يزور  دوسآ  وچ 

درپس هتشرف  نآ  ودب  ناهنپ  هک  **** درخ گنس  نآ  لاح  شدمآ  دای  هب 

راب دوب  نوزف  نیگنس  رایسب  ز  **** رایع شدرک  درک و  بلط  وزارت 

تشد هوک و  زا  تخادرپ  گنس  یسب  **** تشذگ نم  زا  دمآ  شیب  لاقثم  ز 

یناپگ درم  دص  هب 
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دنتخادنا شگنس  مه  گنس و  ورد  **** دنتخارفا

هوتس دمآ  سک  ره  شنتخس  رب  ز  **** هوک هراپ  دص  نزو  زا  دمآ  نوزف 

تفج دیزاس  كاخ  ار  گنس  نیا  هک  **** تفگ ورود  زا  دمآ  رضخ  هک  مدینش 

رایع دمآ  تسار  شیگنس  مه  هب  **** رای دندرک  وچ  وا  اب  كاخ  یفک 

زغم ریس  دنک  شکاخ  تسکاخ و  هک  **** زغن رادومن  ناز  دش  هاگآ  هش 

هاش تسارآ  سلجم  یکی  ونیم  وچ  **** هاپس ناگصاخ  اب  زور  یکی 

دیشک نودرگ  جات  رب  تخت  رس  **** دیشک نودیرف  هالک  رب  رمک 

تخرد نیرز  درگ  نوتس  نیمیس  وچ  **** تخت درگ  رمک  نیرز  نامالغ 

نیشن وناز  هیاس  نوچ  هیاپ  نآ  رد  **** نیمز يور  نارادجات  همه 

ریپ خرچ  شدرگ  زا  دش  یم  نخس  **** ریذپلد دوب  ناک  يا  هویش  ره  ز 

یسک ره  زا  دش  یم  نخس  رد  نخس  **** یسب ناویح  بآ  یکیرات و  ز 

تسدب دیاین  نوچ  ار  هدنباتش  **** تسه بآ  نآ  یکیرات  ریز  رگ  هک 

كاپ تسین  اهمان  زا  شمان  ارچ  **** كاخ هریت  رد  بآ  نآ  تسین  رگو 

زغم هب  دیآرد  یئانشور  وزک  **** زغن ياهنخس  دشیم  هراب  نیرد 

مور ياراد  هب  يریپ  تفگ  نینچ  **** موب هناگیب  زرم  نآ  ناریپ  ز 

درون تیالو  دش  نامسآ  نوچ  هک  **** درگ قافآ  ریگناهج  هاش  هک 

تاجن دبای  گرم  �هجنپ  زا  هک  **** تایح بآ  دیوج  نآ  رهب  زا  رگ 

سکچیه وا  رد  دریمن  زگره  هک  **** سب دابآ و  تسیرهش  موب  نیا  رد 

دنب رهش  وزا  رهش  مدرم  هدش  **** دنلب یهوک  رهش  نآ  رد  هدیشک 

هوکش ناز  ار  هدنشوین  دیآ  هک  **** هوک دیآ ز  یگناب  یتدم  رهب 
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مارخ الاب  يوس  نالف  يا  زیخ  هک  **** مان هب  ار  یکی  مدرم  دناوخب ز 

ریگ مارآ  هظحل  یکی  ددرگن  **** ریذپ نامرف  گناب  ناز  هدنشوین 

باوج دیاین  وز  ناگدنسرپب  **** باتش الاب  يوس  دنک  یتسپ  ز 

دیلک دنادن  یم  ار  دنب  نیا  سک  **** دیدپان دوش  اراخ  هوک  سپ 

نامگ یب  ندش  دیاب  رهش  نادب  **** ناما هش  نت  دهاوخ  گرم  زا  رگ 

دوخ ياج  رب  دنام  ورف  **** چیسب شناد  درم  نآ  تفگ  زا  هش 
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چیپ چیپ 

دش زیخ  کبس  شیار  مزع  نآ  رد  **** دش زیت  شلد  یئامزآ  راک  هب 

هار هب  دیآرد  رس  ار  دنچ  ینت  **** هاپس ناکریز  زک  دومرفب 

دنروآ هاش  هب  یتسرد  ار  نخس  **** دنروآ هاگمارآ  لزنم  نآ  رد 

هورگ نیز  یسک  دبنج  هک  دیابن  **** هوک زاوآ  زا  تفگ  ناشزردنا  هب 

ناشف نماد  دندرگ  هتفگ  نارب  **** ناشن ای  دنک  ادیپ  مان  رگا 

زار هدرپ  نآ  ریز  زا  دیآ  نورب  **** زارد خساپ  هار  دوش  نوچ  رگم 

هار دنتسج  هدیشوپ  رهش  يوس  **** هاش زردنا  هب  ناریذپ  تحیصن 

دنتخاس هگمارآ  شوخ  ییاج  هب  **** دنتخات یخرف  اب  رهش  نآ  رد 

تفگ هنیشیپ  ریپ  ناک  دوب  نانچ  **** تفهن راکشآ و  رهش  ياهربخ 

راید ناز  یکی  مان  هب  يدیسر  **** راسهوک زا  يزاوآ  یتقو  ره  هب 

یتفاتشب هوک  يوس  تبغر  هب  **** یتفای دوخ  مان  نوچ  هدنشوین 

رود ریشمش  هب  یتشگن  هر  نازک  **** روبصان يدش  ندیود  رد  نانچ 

دنتخانشن هدرپ  نآ  ياهاون  **** دنتخاس اهراچ  هش  نابیقر 

تشون رد  هار  دنچ  یلزنم  کلف  **** تشگب یتخل  هدندرگ  نودرگ  وچ 

راگزومآ دش  نتفر  هب  ار  یکی  **** راگزور شدرگ  هش  ناکیپ  ز 

هوک فتاه ز  دناوخ  دوخ  هب  ار  یکی  **** هوژپ ناهنپ  نایوج  زار  نآ  زا 

ماکداش دش  هوک  فتاه  يوس  **** مان دینشب  هک  سکنآ  تساخ  کت  هب 

گنرد یتخل  يامنب  هیوپ  رد  هک  **** گنچ هب  شمامز  نارای  دنتفرگ 

دوش ادیپ  هدرپ  نیا  زار  رگم  **** دوش ادیش  هدنیوپ  هک  دیابن 
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دومن یم  یگریط  دز و  یم  ناغف  **** دوس تشاد  یمن  ناز  ار  هدنباتش 

رارق یب  کلف  نوچ  هدش  نتفر  هب  **** راک هب  دیآ  هک  يزیچ  تفگ  یمن 

روم هدنرپ  وچ  ناشیا  هراوآ ز  دش  **** روز قرز و  دص  هب  ار  دوخ  دیناهر 

تفرگرب یتربع  یسک  ره  وزو  **** تفگش رد  وزا  نارای  دندنامب 

زار داشگن  ام و  زا  دش  نوچ  رگن  **** زاتکرت نیا  رد  ام  رتکریز  هک 

تشد هوک و  رب  دیشروخ  دیباتب  **** تشذگ رد  یتدم  نوچ  زین  نیارب 

دیدپان یتبون  رد  زین  وا  دش  **** دیسر تبون  زین  رگد  يرای  هب 

فرح کی  دندناوخن  **** زاب دندنام  هک  مدرم  هیام  ردق 
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زار حول  نازا 

يروای نامسآ  درکن  ار  سک  هک  **** يرواد نآ  زا  دنتشگ  هدنساره 

دندمآ هاش  کیدزن  رهش  نآ  زو  **** دندمآ هار  هب  دوخ  یهار  یب  ز 

یسک دمان  زاب  دش  هوک  يوس  **** یسب ام  زا  هک  تلاح  دندومن 

دوب زین  ندمآ  زاب  دیما  هن  **** دومن یگنرد  نتفر  ماگنه  هن 

تسیک هدرپ  نآ  زاس  هدنزاون  **** تسیچ هدرپ  نآ  زاواک  مینادن 

میتخات نورب  کنیا  هدرپ  نآ  زا  **** میتخانشن هرپ  نآ  هار  ام  وچ 

زاب هوک  نآ  زا  گناب  یکی  دماین  **** زاس هوک  رب  درک  سک  دنچ  ام  ز 

هورگ نیا  میدمآ  تشد  میتفرگ  **** هوک دنتفرگ  ناشیاک  میدید  وچ 

تشد هاگ  وزا  دنریگ  هوک  یهگ  **** تشگ زیت  دبنگ  دوخ  تسا  نینچ 

دیدپان شدمآ  زاب  دید  یهر  **** دینش نابیقر  زار  وچ  ردنکس 

يدمآ زاب  هتفر  نت  کی  وزک  **** يدمآ زاین  هگنآ  شهار  نادب 

دناوخن سک  ار  همان  نآ  ناونع  هک  **** دنام هتشگرس  راک  نآ  رد  تریح  ز 

ناهج دیآ  رس  ار  وک  تسار  یسک  **** ناهگان نتفر  ناک  تشاد  ربخ 

دربن ناج  سکچیه  لجا  گنچ  ز  **** درم داز  وا  هک  سک  ره  هک  دز  لثم 

روگ هب  ناروگ  دنیآ  دوخ  ياپ  هب  **** روز دنرادن  ناریگ  روگ  اب  وچ 

ریز هب  الاب  دیآ ز  دوخ  رپ  هب  **** ریلد باقع  ندروخ  ریت  هگ 

مور هب  ردنکسا  ندمآ  زاب  شخب 62 - 

دومن دیاشن  يداش  هداب  یب  هک  **** دوز رادرب  هداب  نآ  یقاس  ایب 

هد میراگتسر  لجا  گنچ  ز  **** هد میرای  هداب  ناز  هعرج  کی  هب 
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راگزومآ دشاب  دب  کین و  دص  هب  **** راگزور ینز  رب  مه  هب  ات  هژم 

دنلب خرچ  هب  درآرب  ار  يرس  **** دنب ياپ  نیمز  رب  دنک  ار  يرس 

هام هب  ار  یکی  یهام  درآرب ز  **** هاچ هب  ار  یکی  رظنم  درآرد ز 

چیه تسچیه  شیزاب  ماجنارس  **** چیسب يزاب  دنچ  نامز  ره  دنک 

ماگل دب  بکرم  دروخ  یلیس  هک  **** مار میشاب  هک  هب  ینسوت  نیا  زا 

دنک یمارگ  ار  نایرصم  رخ  **** دنک یماگلدب  سرف  يزات  وچ 

یسک اب  همه  زا  دیمر  **** دید رایسب  قلخ  ناهج  رد  ناهج 
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دیمران

ناهگآراک راک  زا  هگآ  دوش  **** ناهج ردناک  تسار  یسک  نآ  ناهج 

هاگراب هش  راغ  نآ  رد  دز  نوچ  هک  **** هاگآراک نیرد  دش  نینچ  شرازگ 

درک راغلب  وچ  يرهش  راغ  نازو  **** درک راغ  نآ  راک  رد  جنگ  یسب 

سورع نوچ  ار  زرم  نآ  تسارارب  **** سور هب  دمآرد  خرف  راغلب  ز 

موب دابآ  هب  یتشک  درب  نورب  **** مور يایرد  هب  دمآرد  اجنآ  زو 

دنتفاتشب هاش  تیار  يوس  **** دنتفای یهگآ  مور  ناگرزب 

شیوخ دنوادخ  يور  دندید  وچ  **** شیپ دندیشک  ار  ناج  هنارکش  هب 

هام هدنشخر  هب  بش  نوچ  تخورفارب  **** هاش دروآ  هر  زا  مور  كاخ  همه 

يردنکسا تاملظ  توقای  ز  **** يرهوج ره  يور  دش  توقای  وچ 

رهب هدیشوپ  جنگ  زا  تفای  نیمز  **** رهش يور  همه  دمآ  شیارآ  رد 

دنتخیر نیمز  رب  ار  میس  رز و  **** دنتخیگنا يرصق  ره  یتشهب ز 

ار جنر  رد  دز  رب  لفق  ناهج  **** ار جنگ  رد  لفق  دنتسکش 

هالک ینیچ  دیشروخ  وچ  رب  رسب  **** هام هدنزورف  دمآ  دوخ  جرب  هب 

دوب شیب  نامسآ  زا  دمآ  مور  هب  **** دوب شیوخ  نیمز  اب  دش  مور  زا  هش 

درب ایرد  هب  رد  ندمآ  زاب  هب  **** درب الاب  هب  شربا  هک  یبآ  وچ 

زارد هار  جنر و  نازا  دوسآرب  **** زان هب  نانوی  تخت  رب  زا  تسشن 

تشامگرب یبیان  يروشک  ره  هب  **** تشاذگ روشک  تفه  نماد  لد  ز 

وا نامیپ  دهع و  رب  هتسب  رمک  **** وا نامرف  هب  فیاوط  كولم 

دندمآ زاب  شیوخ  روشک  يوس  **** دندمآ زارفرس  وا  فیرشت  هب 
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یشک ندرگ  هب  ندرگ  هدروآرب  **** یشک ربک و  هب  سکره  هناگادج 

داشگرب یندرگ  یسک  ره  دوخ  هب  **** دادن ار  یسک  دوخ  ندرگ  یسک 

مان دندربن  ار  سکچیه  وا  زج  **** ماج دنتفرگ  ردنکس  دای  هب 

دیلک تداعس  جنگ  داد  ودب  **** دیسر نانوی  تخت  رب  زاب  هش  وچ 

درک زاب  يدزیا  تمکح  رد  **** درک زاس  اهیام  یسب  شناد  ز 

يربنامرف ندرگ ز  دیچیپن  **** يربمغیپ هب  شدیسر  نامرف  وچ 

تفرگ رس  زا  نتشگ  ناهج  باسح  **** تفرگرب رفس  داز  هراب  رگد 

ار ناهج  تبون  ود 
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تشد هوک و  یکی  روشک  رهش و  یکی  **** تشگ رادناهج 

مور هب  دمآ  دید و  کی  هب  کی  همه  **** موب داباک  دوب  نآ  تبون  نیدب 

هام دیشروخ و  وچ  تیار  درک  ناور  **** هار هار و  یب  هک  دش  نآ  تبون  رگد 

متخاس رگد  یمزب  زیر  رکش  **** متخادرپ زاب  هگمزب  نیز  وچ 

جرخ هشیدنا  رکب  زا  مدرک  یسب  **** جرد مین  نیرد  یمزب  ياهنخس 

ما هتسویپ  زاب  یعلطم  رهب  **** ما هتسب  وا  رد  کی  کی  هک  رد  نآ  رگ 

زاس دقع  �هتشر  دوش  رد  زا  رپ  **** زاب دنرآ  هتشر  رد  ياج  کی  هب 

يرتفد دوب  تمکح  نوناق  ز  **** يرکیپ ره  تسرهف  هناگادج 

نارک ات  نارک  مدناشن  مه  رب  هک  **** نارگشرازگ نایقاس و  نامه 

ساپ نابهگن  رهوگ  جنگ  رب  وچ  **** سایق يور  کی ز  ره  هدننیشن 

نتخیمآ یگنر  يربلد  نیدب  **** نتخیگنا یشقن  نینچ  دناد  هک 

وا زاوآ  دش  رتشوخ  هرهز  زا  هک  **** وا زاس  مشیربا  متسب  نانچ 

متفاب یتسار  رویز  وا  رب  **** متفای یتساران  هک  یئاج  هب 

درب هم  رب  هیاپ  رگا  راوخ  دوب  **** درب هر  یتسار  رب  هن  ناک  نخس 

نخس یتسرد  زا  دوب  هدنار  طلغ  **** نهک ریپ  ياریپ  شیپ  اجک 

زاب هتفگ  نآ  متفگ  او  رذع  نیدب  **** زارط مدرک  هزات  ار  هتفگ  طلغ 

تسد هب  دمآ  ملاع  �همین  ارم  **** تسب هرهم  انب  نیا  يا ز  همین  دش  وچ 

راگزومآ عبط  زا  میوگ  نانچ  **** راگزور دوب  رگ  ار  همین  رگد 

بآ رد  ار  نایهام  دروآ  صقر  هب  **** باوخ درآرب ز  رس  ار  هدنناوخ  هک 

نامگ رد  ار  هشیدنا  دمآ  نینچ  **** ناما دهاوخ  داد  مرگ  هنامز 
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درز كاخ  زا  منایور  خرس  لگ  **** درون یمور  شقن  نیا  غاب  رد  هک 

رد وچ  يرد  زوریف و  هزوریف  وچ  **** رپ عبط  هتفس  زا  یجنگ  منک 

يوج هب  مرآرد  یبالگ  لگ  ره  ز  **** يوب زغن  یلگ  مرآ  یغاب  ره  ز 

ریذپ شرازگ  ددرگ  دوز  نخس  **** ریگتسد مدشاب  هش  لابقا  رگ 

نیدلاهرصن کباتا  شیاتس  رد  شخب 63 - 

سوب نیمز  دای  هب  هد  نم  هب  **** هام وچ  نشور  ماج  نآ  یقاس  ایب 
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هاش

مشک نیرز  ماج  نآ  هش  دای  هب  **** مشک نیورپ  تشپ  رب  دهم  ات  هک 

هالک ناقاخ  هکلب  رمک  نودیرف  **** هانپ ینیگ  هاش  ناتس  تیالو 

وا دای  رب  هداب  یسک  ره  دروخ  **** وا داد  زا  هک  نیدلاهرصن  کلم 

تشگزاب ودب  نید  شناد و  همه  **** تشگ زارفارس  نیدو  شناد  رد  وچ 

تستفای رهگ  زا  جات  هک  یطیحم  **** تستفات ورب  رتخاک  تسیرهپس 

كاپ هتسش  ناهج  هثالث  ثلاث  ز  **** كاخیوش طمن  ثلاث  يایرد  وچ 

دنمدوس کی  هب  کی  وا  ياهرظن  **** دنلب رس  يرتشم  �هرایس  وچ 

ناشن ثلثم  نیشن و  عبرم  **** ناشفرهوگ ثیلثت  عیبرت و  هب 

راگدای کلم  نیدنچ  ار ز  ناهج  **** راوخ داش  ناهج  وا  يزبسرس  ز 

شرد رب  هدبع  هکس  هدز  **** شرس دیاس  خرچ  رب  هک  هراتس 

یهت مغ  هدرک و ز  رپ  گنهرف  ز  **** یهشنهاش يورین  هب  ار  ناهج 

هتخوس ناهج  یئاهدژا  مزر  هب  **** هتخورفا تسیباتفآ  مزب  هب 

باتفآ تسا  دش  نشور  مشچ  ود  هب  **** بآ وچ  دراد  هک  یناور  نشور  ز 

درآ نورب  شتآ  بآ و  گنس  ز  **** درآ نوخ  گنهآ  شریشمش  وچ 

دنکفا نیمز  رب  نامسآ  رس  **** دنکفا نیمک  نامک  زا  ریت  وچ 

موم وچ  شرهم  نامرف  ياریذپ  **** مور نابهر  نیطسلف و  گنرف 

دنلبرس دش  تخب  يزبسرس  هب  **** دنمزوریف تخت  رب  هک  مدید  وچ 

وا راوهش  گنروا  رب  مزیر  هک  **** وا راوازس  مدوبن  يراثن 

يرهوگ متخاس  نینچ  یلالز  **** يردنکسا ناویح  بآ  زا  مه 
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متخاس شکشیپ  وا  هاگرد  هب  **** متخادرپ زاب  نتخاس  زا  وچ 

يردنکسا هب  مه  يردنکسا  ز  **** يرهوگ نینچ  نیگن  مدرپس 

تخت جات و  يزبسرس  دای  ودب  **** تخب يورین  هب  ار  هش  داب  اقب 

وا ناج  رب  داب  سفن  كرابم  **** وا ناتسلگ  رد  یلبلب  نینچ 

رهم هب  درآرب  رس  ار  وت  ریرس  **** رهپس جات  هک  يرادجات  یهز 

تخت راوازس  تلود  دید  ار  وت  **** تخب رادیب  هاش  ناهج  رد  یئوت 

هاش راوازس  دتسرف  یلزن  هک  **** هاگتسد نیا  سک  یتیگ  درادن ز 

دیدپ دیآ  یک  ایرد  فرژ  نآ  رد  **** دیکچ یبآ  رگ  لگ  هزوگ  نیزا 

اراخ گنس  زک  همشچ  من 
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دسر ایرد  هب  یک  دوب  كدنا  وچ  **** دسر

درک وت  مان  هب  شرازگ  ار  نخس  **** درک وت  مالغ  ار  دوخ  هک  یماظن 

دیشک نامیلس  شیپ  روم  نآ  هک  **** دیشک نامهم  وت  تخت  شیپ  نامه 

وا زاوآ  دما  تشز  هبرگ  نوچ  هک  **** وا زاورپ  سواط و  گنر  نیبم 

اوه زا  ار  غرم  دروآ  دورف  **** اون زک  نیب  درخ  لبلب  نادب 

متخاس هگمارآ  وت  غاب  هب  **** متخات مرا  زک  ملبلب  نآ  نم 

وت مان  اهلاس  ورد  دنام  هک  **** وت مایا  رد  میارس  یئاون 

ار هماخ  وت  شقن  دنک  نیرز  هک  **** ار همان  نیا  مدرک  ناز  وت  مان  هب 

تسین دومحم  لیپ  نوچ  وت  لیپ  هک  **** تسین دوصقم  وت  زا  راولیپ  رز 

یسب تعلخ  ناوارف و  هنیزخ  **** یسک دهاوخ  هکنآ  یب  وت  یشخبب 

یمتفس يرهوگ  اجک  يرمع  هب  **** یمتفگ رز  هب  نم  ار  همان  نیا  رگ 

تشاد رایسب  قشع  نانز  مک  نم  وچ  **** تشاد راک  نیارب  مقشع  هک  انامه 

يار گنهرف و  دییأت و  داب  ارت  **** يادخ نتفگ  قیفوت  داد  ارم 

ریگ قافآ  شاب و  ناتس  تیالو  **** ریمض رد  يرواک  رتشیب  نآ  زا 

دنمزوریف شاب  رگد  حتف  هب  **** دنلب رهپس  زا  نامز  ات  نامز 

داب تیناگدنز  همه  زا  نوزف  **** داب تیناوج  دروخ  شیپ  ناهج 

اه همان  رگید  رب  همان  نیا  فرش  رد  شخب 7 - 

ار بان  قشاع  هد  بان  یم  **** ار باوخ  هنب  رس  زا  یقاس  ایب 

تسا هدمآ  لالح  بهذم  راچ  رهب  **** تسا هدمآ  لالز  بآ  وچ  وگ  ییم 

تسشن دیاشن  ناگرزب  ياج  هب  **** تسد هب  يراین  یگرزب  ات  الد 
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سفن روآرب  ناگرزب  دای  هب  **** سرتسد نیا  رد  دیاب  تیگرزب 

راد هتسهآ  هشیت  ینکشن  رهگ  **** راد هتسب  بل  دنسرپن  ات  نخس 

درک داب  ار  شیوخ  هتفگ  همه  **** درک دای  نخس  وک  ره  هدیسرپن 

غاب هب  دهاوخن  لد  ار  هدید  زج  هک  **** غارچ ندومن  ناوتن  هدید  یب  هب 

دنلب ددرگ  هزاوآ  نتفگ  نآ  زک  **** دنمدوس دوب  هگنآ  نتفگ  نخس 

باوص دشابن  ندرک  هوای  نخس  **** باوج دیان  هدنیوگ  دروخ  رد  وچ 

نتفگ و زا  هب  **** نتخود رب  رامسم  هب  ار  نهد 
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نتخوس ار  هتفگ 

دروخ باوخ و  �هصق  رب  شوگ  ارت  **** درم هدنشوینان  يا  میوگ  یم  هچ 

منزیم نتشیوخ  رد  رب  لهد  **** منزیم نف  هچ  دوخ  نم  هک  یناد  هچ 

یسک دهاوخن  ات  نورب  مراین  **** یسب مراد  هیام  نارگ  عاتم 

تخورف دیاشن  رد  يدساک  نیدب  **** تخود هدید  فدص  نوچ  رد  رادیرخ 

دنسپ رهوگ  هب  دیآ  تجاح  یمه  **** دنمجرا يرهوگ  نینچ  اب  ارم 

راگزومآ زا  رود  هب  میوگ  هک  **** راگزور زا  مهاوخ  يا  هدنشوین 

شیوخ ناج  وا  ناج  رد  هتسب  منک  **** شیوخ ناک  وا  ساملا  هب  مواکب 

دهد رد  یکی  دناتسرد  یکی  **** دهد رپ  اه  هشیپ  نینچ  هنامز 

دوب یشاب  رود  یب  هک  يدنمک  **** دوب یشارخ  ناج  یب  هک  وک  یلد 

تسد هب  دیان  هرهم  ناگیار  ات  هک  **** تسشن ور  نآ  زا  جنگ  درب  رام  رگم 

دنزگ دبای  لفط  ره  جارات  ز  **** دنلب دشابن  امرخ  لخن  رگا 

نتشاد هگن  شتآ  رتسکاخ  هب  **** نتشاد هر  ساپ  ناوت  هنحش  هب 

تسنم تشک  راک و  رد  هنخر  یسب  **** تسنم تشرس  وک  شوخ  يوخ  نیزا 

دنا هتسر  نانزهر  زا  دب  يوخ  هب  **** دنا هتسب  رمک  نیاک  ناورهر  رگد 

هایس دیاب  تشگ  ارچ  یگنز  وچ  **** هار نالفط  دنزیرگ  ات  نادب 

شوخ يوخ  دوب  سب  نم  دروآ  هر  **** شک تخر  ندش  مهاوخ  هک  یهار  هب 

مرذگب نیدب  مه  متسیز  نیدب  **** مرهوگ هب  هدومآ  شوخ  يوخ  هب 

تسا ینتفگ  دوخ  رهب  زا  مه  يدورس  **** تسا ینتفس  يرد  سک  ره  رهب  زا  وچ 

راگدای ناهج  رد  منم  ار  نخس  **** راد دای  نخس  وگ  نخس  نیدنچ  ز 
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نم هب  تمایق  ات  دنک  تمایق  **** نم هب  تماقتسا  تفرگ  نوچ  نخس 

نب ورس  نوچ  هتسب  نایم  تمدخ  هب  **** نخس غاب  ياریپ  ورس  منم 

همه سوب  ياپ  یلو  دمآرس  **** همه سوسف  زا  رود  راو  کلف 

نامک مرادنرب  مراد و  نامک  **** نامگدب ره  گنج  رد  سیجرب  وچ 

مهد وزارت  یب  مهد  نوچ  یلو  **** مهن وزارت  رد  مرد  هرهز  وچ 

رارش دتفا  نم  رد  نم  قرب  زا  هک  **** راو قرب  سک  هودنا  رب  مدنخن 

لگ نوچ  راخ  ره  هب 
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منز یئاون  ین  نوچ  مخز  ره  هب  **** منز یئالص 

هتخورفا دش  ندروخ  راخ  زا  هک  **** هتخوس لد  نیا  تسا  شتاک  رگم 

يوگ بیع  یتسود  هنیآ  نوچ  هن  **** يوش بیع  ینمشد  موش  ایرد  وچ 

جنر هب  میاین  نداد  زاب  زا  هک  **** جنگ لام و  زا  مشخ  هب  نآ  هدنهاوخ  هب 

يامن مدنگ  ناشورف  وج  نوچ  هن  **** ياج هب  مرآ  مدنگ  وج و  میامن 

تسیک دنا  بیرف  ناوارف  مغورف  **** تسیکی مباتفآ  نوچ  شیپ  سپ و 

مرب تلاجخ  شیور  شیپ  رد  هک  **** مرذگن نانچ  یتشپ  چیه  سپ 

منک نامیشپ  شکین  شاداپ  هب  **** منک ناهنپ  هتفگ  دب  يوگدب  ز 

دوخ شیدنادب  مشاب  هتفگ  نازک  **** دب زین  ار  شیدنادب  میوگن 

دورد نامانکین  زا  ناکین و  ز  **** دور تشد و  زا  مدنرآ  یکین  نیدب 

موش نادرم  کین  هگترایز  **** موش نادرگ  زین  رگا  لاح  نیزو 

ناشکرس اب  کیل  یشکرس  منک  **** ناشف رد  دوخ  زیر  مرد  رب  موش 

جنرت دسرت  داب  زا  داب و  ناهج  **** جنک هب  مدنامناو  یتلآ  یب  ز 

فرگش یفیرح  نم  نوچ  دوب  ار  هک  **** فرژ راغ  نیا  رد  یتیگ  ناهاش  ز 

یلبلب رت  هزاوآ  یلاع  نم  ز  **** یلگ نیگنر  چیه  رب  تسا  دید  هک 

هتساوخ يا  هماخ  يا  هتکن  ره  هب  **** هتسارآ رتفد  یشناد  ره  هب 

ینف کی  ینف  ره  رد  هناگادج  **** ینشور ینف  ره  زا  هتفریذپ 

نتخیر يا  هدید  ره  یبالگ ز  **** نتخیگنا بل  ره  زا  مناد  رکش 

باتفآ نوچ  زاب  شمنادنخب  **** بآ وچ  مرآ  هیرگ  رد  هک  ار  یسک 

نانچ نوخ  ربط  دش  نینچ  دز  ربط  **** نانع شوخ  تلود  زارد  متسد  هب 
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نتخورفا سلجم  ندمآ  مزب  هب  **** نتخود رب  دهز  رد  مناوت 

تسس خیب  دوش  دبنجب  رگ  اج  ز  **** تسر هشوگ  زا  نم  تخرد  نکیلو 

راک دشاب ز  رود  ندمآ  مزب  هب  **** رازه تولخ  تشگ و  لهچ  هلهچ 

ندش اراخب  ات  ير  دیاشن ز  **** ندش اراکشآ  لیس  ماگنه  هب 

تخر هشوگ  زا  لگ  نوچ  مروان  نورب  **** تخس داب  نینچ  نیا  اب  هک  هب  نامه 

نویامه ز **** يامنهر ار  قلخ  موش  مک  دوخ  هب 
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يامه دمآ  ندید  مک 

نتخاس يا  هراچ  نیا  زج  منادن  **** نتخات نتفخ و  زا  دچیپ  مرس 

یلبلب نوچ  هلان  منز  لگ  نآ  رب  **** یلگ مشارت  رب  نخس  ره  زا  هگ 

یمدیچ وزا  درز  ای  خرس  لگ  **** یمدید ینبلگ  دوخ  هب ز  رگا 

باتفآ نوچ  هزوی  رد  هب  مدرگ  هچ  **** بابک دیاب  دروخ  دوخ  نار  زا  وچ 

يا هشوت  نهد  زا  ار  شوگ  مهد  **** يا هشوگ  رد  غرمیس  وچ  منیشن 

ار مارآ  مدرب  مرا  جنک  هب  **** ار مایا  نم  زا  تفرگ  تلالم 

دنب قلخ  رب  لفق و  ناهج  رب  مدز  **** دنلب رهپس  نوچ  ار  هناخ  رد 

دوریم ناهج  رد  دب  هچ  کین و  هچ  **** دوریم ناس  هچ  زا  رود  هک  منادن 

ناوراک رد  یناوراک و  زا  هن  **** ناور يدرم  هب  مصخش  هدرم  یکی 

منز یم  سرج  مبسخن  ات  نادب  **** منز یم  سفن  کی  لد  جنر  دص  هب 

نتشیوخ زا  دراد  رتس  دارم و  **** نت هب  ناج و  هب  وک  یسک  منادن 

متفای ار  شیوخ  مه  شیوخ  سک  **** متفاترب يور  ناسک  رهم  ز 

موش دوخ  دوخ  قوشعم  هک  هب  نامه  **** موش دب  رگا  کین  ناقشاع  رب 

ناسر يزور  قازر و  تسیادخ  **** ناسک رهم  يزور ز  تسین  مرگ 

هب هتسر  یمدآ  ینابرد  ز  **** هب هتسبرب  قلخ  زا  تجاح  رد 

سک هب  سک  تجاح  یمراذگن  هک  **** سرتسد نآ  يدوب  یکشاک  ارم 

نورب طخ  زا  ندروآ  رس  مراین  **** نوخ میب  زا  یکاخ  لدنم  نیا  رد 

دوب نوخ  لدبم  ینادنز  هک  **** دوب نوچ  یسک  لدنم  لاح و  نیدب 

ما هدوسآ  تلود  نیدب  رد  نیرد  **** ما هدودنارب  لگ  ار  قلخ  رد 
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مامت ددرگ  زور  لهچ  زا  میداک  **** مامز متفرگ  ار  دوخ  زور  لهچ 

گنت راوید  راچ  نیا  رد  متسشن  **** گنرد مدیدن  شلاب  راچ  رد  وچ 

سانش رهوج  هب  مداد  زاب  يرد  **** سارخ رد  متخادنا  هک  وج  ره  ز 

يرهوج يوج  ره  زا  دزاس  رب  هک  **** يرورپ نخس  رب  نیرفآ  رازه 

نم راوید  دودنارب  لگهک  هب  **** نم راسخر  کشا و  یکشخ  رت و 

لد **** نتخاس نیوج  تسپ  هب  اجنیا  نت 
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نتخادرپ هنیجنگ  هب  اجنآ 

روخ باوخ و  زج  دوب  رگد  یلغش  هک  **** رس هب  ار  ناهج  مدربن  يزاب  هب 

يرد شناد  بش ز  نآ  مداشگن  هک  **** يرتسب رب  داش  یبش  متفخن 

تسنتسبآ رکب  تفص  میرم  هک  **** تسنز شتآ  هکلب  نز  هن  مریمض 

شدیآ نورب  نهآ  گنس و  زا  هک  **** شدیآ نوچ  يوش  نآ  ياضاقت 

رکف هار  زا  نداز  ناوت  یتخس  هب  **** رکب ياه  نخس  یبیرف  لد  نیدب 

تسا نتفگ  نخس  يازس  سک  ره  هن  **** تسا نتفس  ناج  رکب  نتفگ  نخس 

ریگ هتفگ  رد  هبامرگ  هب  يدورس  **** ریگ هتفس  يا  هنیلافس  يرد  هب 

خاش خاش  ولگ  ددرگ  زاوآ  زک  **** خارف ياهتشد  نآ  زا  شیدنیب 

ینکشن دنکشب  رگ  هک  نز  نانچ  **** ینزیم رز  هاش  هکس  رب  وچ 

درک دوس  نادب  ندیتراغ  ناکد  **** درک دودنارز  ار  یسم  يدوهج 

يا هویب  ره  تسا  هدیبز  لثم  هن  **** يا هویم  ره  مان  دش  ریجنا  هن 

نابساپ رگید  دشاب  دزد  یکی  **** ناتسودنه دیآرب ز  ودنه  ود 

كاخ ياهیگدولآ  متسش  ورف  **** كانبات هرقن  نیا  بآ  زا  نم 

دنلب لخن  وچ  هدیسر  دشاب  هک  **** دنرپ میاشگ  هگنآ  رکیپ  نیزا 

یسک هدیسران  شینابنجب  **** یسر هدیسران  �هویم  رد  وچ 

سک نادند  هب  دیاین  شوخ  یلو  **** سر هناخ  ار  بیس  ییقوس  دنک 

ماک دیآرب ز  نوخ  يروخ  نوچ  یلو  **** ماخ ریجنا  ندرشفا  زا  مرن  دوش 

خارف ناتخرد  رب  ار  هویم  دنک  **** خاش هب  ددنخن  هگیب  هک  هفوکش 

تسرد ناوتن  تسب  ورب  یساسا  **** تسس موب  رب و  دراد  هک  ینیمز 
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درم دیان ز  راک  یقنور  یب  هب  **** درک راک  نیا  نم  مناوت  قنور  هب 

دورد تشک و  هب  دیآ  رد  رویدک  **** دوس يانمت  دشاب  هناد  رد  وچ 

اهر ندرک  راک  رگزرب  دنک  **** اهب مک  دساک و  دوش  نوچ  هلغ 

شوگ دنتفرگ  ینغم  گناب  ز  **** شوین ناتسد  ناسانش  منرت 

نتخادرپ زغن  همان  نینچ  **** نتخاس ار  لغش  نیا  دش  ترورض 

ریزگان دوب  ناز  ار  هدنشوین  **** ریگ ياج  دوش  تباتک  رد  نوچ  هک 

دربتسد ناتساد  نیدب  مدومن  **** درخ تسین  نالک  دزن  هک  یشقن  هب 

رب دماین  هدینخ  **** ناتساد رت  يور  انشآ  نیا  زا 
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ناتسار

تسرد دشابن  تلم  روهمج  هب  **** تسخن یئوج  هک  ار  اه  همان  رگد 

زیت ياهملق  نیدنچ  هب  هتشبن  **** زیخ ریوزت  همان  نینچ  دشابن 

اه همان  رگد  رب  نیا  دراد  فرش  **** اه هماخ  نینچ  كون  يورین  هب 

تسوا مان  ناورسخ  �همان  فرش  **** تسوا ماج  رد  هک  یم  يورسخ  نآ  زا 

سورع نوچ  نخس  يور  تسارآ  هک  **** سوط ياناد  هنیشیپ  يوگنخس 

دنام هتفگان  ياهینتفگ  یسب  **** دنار هتفس  رهوگ  ناک  همان  نآ  رد 

ناتساد يدمآ  زارد  یتفگ  هب  **** ناتساب زا  يدینشب  هچ  ره  رگا 

دوبن شریزگ  يو  زک  تفگ  نامه  **** دوبن شریذپ  تبغر  هچنآ  تفگن 

دروخ تسیاشن  اهنت  هب  اولح  هک  **** درک هلز  ناتسود  یپ  زا  رگد 

دیشکرد ملق  ار  اه  هدید  ملق  **** دیشک رهوگ  هتشر  رد  هک  یماظن 

تفای جنس  رهگ  ار  دوخ  يوزارت  **** تفای جنگ  رد  هک  يرد  هتفسانب 

درک هزات  ودب  ار  نهک  ثیدح  **** درک هزاوآ  خرف  ار  همان  فرش 

ناتساد نتفگ  رد  رضخ  میلعت  شخب 8 - 

بارخ مدرگ  تسم  ات  هک  هد  نم  هب  **** بارش یناوغرا  نآ  یقاس  ایب 

منز یئالص  ار  نایتابارخ  **** منز یئاون  یبارخ  ناز  رگم 

شوگ ياریذپ  همان  هک  يزار  هب  **** شود دوب  رگ  میلعت  رضخ  ارم 

نم ریگ  ینشاچ  نخس  ماج  ز  **** نم ریبدت  راوخ  یگماج  يا  هک 

هتفای یگدنز  همشچ  زا  من  **** هتفات یگدنب  زا  رس  نسوس  وچ 

ناور بآ  وچ  یهاوخ  دنار  نخس  **** ناورسخ همانرد  هک  مدینش 
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زاس دنزاسن  ژک  �هدرپ  رد  هک  **** زاب شیپ  ار  هدیدنسپان  وشم 

زین هدیدنسپ  تناگدیدنسپ  **** زیزع یشاب  هک  نک  یگدیدنسپ 

گنهن ناهد  رد  نتشابنا  یب  **** گنرد یب  اهدژا  ندرب  ورف 

ار هدیدنسپان  یمه  دنیب  هک  **** ار هدید  ناهج  دیآ  رت  شوخ  نآ  زا 

تفس خاروس  ود  دیاشن  رد  رد  هک  **** تفگ هنیشیپ  ياناد  هچنآ  يوگم 

ریزگان دوب  نتفگ  زاب  زا  هک  **** ریگ هشیدنا  ياهرذگ  رد  رگم 

يوریپ نکم  ار  ناگشیپ  نهک  **** يون ياوشیپ  نوچ  هشیپ  نیرد 

تسد يالایم  ار  دوخ  هویب  ره  هب  **** تسه تیئامزآ  رکب  يورین  وچ 

يا هدروخان  هچ  ره  دوب  ینخی  هک  **** يا هدرکان  هک  يدیص  هب  مغ  روخم 

هب يرآ  یک  ناسآ  وت  شگنس  ز  **** گنس يوس  رهگ  دیآ  يراوشد  هب 
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گنچ

تخس ياج  زا  دیآ  نورب  یتخس  هب  **** تخل تخل  يرگنب  را  زیچ  همه 

یگدولاپ جاتحم  هرقن  دوب  **** یگدوسآ هب  ناوتن  تسج  رهگ 

جنگ واگ  زا  دبای  مرد  یهام  ز  **** جنر کشخ  رترب و  درب  وک  یسک 

جنگ واگ  زا  دبای  مرد  یهام  ز  **** جنر کشخ  رترب و  درب  وک  یسک 

تشذگ دیابن  تقارع  كاخ  ز  **** تشط هنیرزو  یهاوخ  هرقن  مخ 

دنک رول  زج  هب  ینیب  هن  يدنون  **** دنچ مزراوخ و  ناستسهد و  ات  يرز 

درخ دنتسه  راچ  ره  هرابنان  هب  **** درک یلیگ و  يرزخ و  يراخ و  هب 

زین وید  یکی  مدرم  وید  یکی  **** زیچ ود  زج  ناردنزام  دزیخن ز 

نآ رد  ینیبن  نیبوز  كون  دص  هک  **** ناردنزام یهایگ ز  دیورن 

دنلب دش  وزا  لضف  هزاوآ  هک  **** دنمجرا داب  زورفا  لد  قارع 

سب تسقارع و  رد  يا  هزیر  قرع  **** سفن دراد  هزات  وا  هک  لگ  نآ  زا 

داب وچ  يدرگن  رب  ناهج  درگ  هک  **** داژن يولع  کیپ  يا  هب  نآ  زین  وت 

نک زیر  رکش  ار  نخس  سورع  **** نک زیت  ار  هشیت  ینک  رهوگ  هب 

يرخ رهوگ  هب  دیآ  دوخ  ردنکس  **** يردنکسا ناک  زا  نم  رهوگ  وت 

وت راک  کلف  رب  دوش  يدوز  هب  **** وت رادیرخ  دیآ  يرادناهج 

اهر ندرک  عیب  هر  دیاشن  **** اهب درآ  رد  رب  نوچ  رادیرخ 

گنس هرابکی  هب  رد  یتشک  دهد  **** گنت ناک  زا  رهوگ  درخ  ایرد  وچ 

شورف یم  يرهوگ  ناتسیم  يرد  **** شوپم رهوگ  جنگ  وا  يایرد  ز 

بابک مه  دوب  اجرب  خیس  مه  هک  **** باوص يارب  نک  نانچ  یجنایم 
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شوه دیدرگ  هزات  ارم  غامد  **** شوگ هب  دمآ  مرضخ  يرادلد  وچ 

ریذپلد دوب  دیآ  لد  زک  نخس  **** ریگیاج دش  دوب  نخس  اریذپ 

يرد رد  هب  مداشگرب  نابز  **** يرگ تحیصن  نآ  تفرگ  نم  رد  وچ 

يا همان  منک  ون  نخس  رد  رگم  **** يا هماگنه  هویش  ره  مداهن ز 

ناروآ مان  مان  رب  هعرق  مدز  **** ناروای یب  دابآ  تریح  نآ  رد 

متفای ورد  ردنکس  لایخ  **** متفات شرطاخ  زک  هنییآ  ره 

مه هک  **** رایرهش نآ  يوس  يرسرس  نیبم 
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رادجات مه  دوب و  نز  غیت 

ریگ قافآ  هکلب  ناتس  تیالو  **** ریرس بحاص  دنناوخ  شیهورگ 

وا روشنم  دنتشبن  تمکح  هب  **** وا روتسد  ناوید  یهورگ ز 

يربمغیپ هب  شدندش  اریذپ  **** يرورپ نید  یکاپ و  یهورگ ز 

دناشن مهاوخ  دنمورب  یتخرد  **** دناشف اناد  هک  هناد  هس  ره  زا  نم 

منز یئاشگروشک  راک  زا  مد  **** منز یئاشداپرد  نیتسخن 

نهک ياهجنر  اب  هزات  منک  **** نخس هگنآ  میارآرب  تمکح  ز 

شربمغیپ زین  ادخ  دناوخ  هک  **** شرد هگنآ  میوک  يربمغیپ  هب 

جنر هدرب  يرد  ره  رب  هناگادج  **** جنگ ناک  يرد  ره  متخاس  رد  هس 

رپ جنگ  زا  ملاع  نماد  منک  **** رد هس  ره  نادب  ایرد  هس  ره  نادب 

ناهرون يروشک  ره  دهاوخ ز  هک  **** ناهج ردنا  مزیگناون  يزارط 

درگ راتفرگ  هنیفس  رد  دوب  **** درون نیراگن  نیاک  مدیآ  غیرد 

راگن مناشن  رب  وا  راوید  هب  **** راکتسد نیزک  وک ؟ یتلود  رد 

منک شراگتسر  نیمز  درگ  ز  **** منک شراد  هدنز  نینچ  يدنرپ 

زارد ار  وا  مان  وا  رب  منامب  **** زاب رید  رومان  همان  نیدب 

ریگ ياج  نادواجورب  دشاب  هک  **** ریرس نیز  شمزاس  یهگ  نتسشن 

وا مارآ  شبنج  نیرد  دنام  هک  **** وا مان  منک  لجسم  یفرح  هب 

درب شداب  هن  دیوشب  ناراب  هن  **** درب شدایز  ملاع  هک  یفرح  هن 

هام دیشروخ و  هب  ار  شرس  مناسر  **** هاگتسد نیا  رد  نم  نوچ  هک  یطرش  هب 

دسر یهالک  رس  هزادنا  هب  **** دسر یهاگیاپ  وزا  زین  ارم 
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رود راک  نیزا  هیاس  هار  دش  هک  **** رون تسج  ناوت  نشور  دیشروخ  ز 

راکش نیا  تسا  روخ  رد  کلم  زاب  هب  **** راکچ رتوبک  اب  ار  ژاویلغ 

تسوا راوازس  ندرک  مظن  يرد  **** تسوا راک  يرد  مظن  هک  یماظن 

ار زغم  شندناوخ  دنک  نشور  هک  **** ار زغن  همان  نیا  دیوگ  نانچ 

داب رود  نانمشد  �هدید  وزو  **** داب رون  ودب  ار  ناتسود  لد 

دوب كوان  زیت  دنز  نمشد  وچ  **** دوب كواکچ  ياون  رگاون 

ما هدناوخ  ار  شیوخ  رورپ  نورد  **** ما هدنار  نخس  نیاک  هریاد  نآ  رد 

دنک یمارگ  ار  شنک  یمارگ  **** دنک یمان  زغن و  ار  همان  نیا  هک 

رپ و دیاشگرب  نانچ 
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وا لاف  زا  دزیخ  يرتخا  کین  هک  **** وا لاب 

ناگدنناد هب  دناسر  حرفم  **** ناگدنناوخ هب  درآ  ردنا  طاشن 

راسگمغ دوش  ار  ناگدولآ  مغ  **** راک هب  درآرد  ار  نالد  هدرسف 

ار هتسب  رد  راک  دهد  شیاشگ  **** ار هتسخ  �هنیس  دنک  شزاون 

دنک اناوت  ندناوخ  هب  شیادخ  **** دنک انمت  یناوتان  شرگ 

تسه هک  يدیما  ره  دروآ  تسد  هب  **** تسد هب  دریگ  شیدیماان  رگو 

ساپس مدرک  هداد  رب  داد و  ادخ  **** سایق نیز  متساوخ  ادخ  زا  چنآ  ره 

هاش مزب  رد  هصاخ  دوب  نویامه  **** هاگمزب نیا  هک  دش  نآ  رت  نویامه 

دمحم نبرکبوبا  نیدلاهرصن  مظعا  کیباتا  شیاتس  شخب 9 - 

راب توقای  ماج  نادب  نکفا  رد  **** راو توقای  بآ  نآ  یقاس  ایب 

تسوا ناحیر  كاخ  نیمز  نیلافس  **** تسوا ناج  یم  هک  یماج  هنیلافس 

دنرپ نیگشم  ربا  يا  وش  نامارخ  **** دنلب باتفآ  يا  شکرب  ملع 

هاگحبص نوچ  قرب  بل  يا  دنخب  **** هاش سوک  نوچ  دعر  لد  يا  لانب 

ار بآ  نیا  نک  رد  فدص  يا  ریگب  **** ار بان  هرطق  اوه  يا  راب  هب 

شیوخ ياج  نک  هاش  رس  جات  ز  **** شیوخ يایرد  رعق  زا  رد  يا  ارب 

تسوت جاتلاهرد  وا  سوب  نیمز  **** تسوت جارعم  دنموزرآ  هک  یهش 

زاب تشگ  ودب  ردنکس  هوکش  **** زاس هلمج  رد  هک  یهوکش  ردنکس 

نک هدنکارپ  نمشد  ریگ  ناهج  **** نک هدنز  نامسآ  راد  هدنز  نیمز 

یگنازرف هب  قرشم  ناخ  ردق  **** یگنادرم هب  برغم  رادفرط 

تسد هریچ  کلف  نوچ  دوخ  يادعا  رب  **** تسه هک  نیدلاهرصن  ناولهپ  ناهج 
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نیک شیب  وا  رهم و  مک  شیدنادب  **** نیب شیپ  وا  شیدنا و  سپ  فلاخم 

هانپ تبون  جنپ  نز  تبون  هس  **** هالک تخت و  ریشمش و  دنوادخ 

شخب جات  مه  ياریپ و  گنروا  مه  **** شخر هدرک  ناور  یباکر  متسر  هب 

دوب نیرز  جنگ  نینهآ  دیلک  **** دوب نییآ  هک  یمسر  ار ز  ناهش 

دنک نهآ  زا  جنگ  رز و  زا  دیلک  **** دنک نشور  غیت  نهاک  وا  زج 

زادگ ناهنپ  لین  همشچرس  وچ  **** زاوناراکشآ تارف  بآ  وچ 

دنکفا بآ  شتآ  �همشچ  نآ  رد  **** دنکفا باتفآ  رب  هیاس  رگا 

دهد یتاجن  شلامک  صقن  ز  **** دهد یتارب  ار  ون  هام  رگو 

رگ
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یسب تمعن  رکش  دنک  ات  نادب  **** یسک درامش  رب  وا  ماعنا 

دوب نوچ  نیا  زا  شیب  یتمعن  یلو  **** دوب نوزفا  تمعن  نآ  يو  رکش  ز 

ریس شنیمز  نوچ  دنکفا  بآ  رب  **** رمک ددنب  هک  ره  اب  راو  کلف 

وا غیت  رس  زا  هوک  غیت  رس  **** وا غیم  نوچ  بوشآ  رد  دزیرب 

رایدنفسا هن  هدومن  متسر  هن  **** رازراک هگ  هدومن  وا  چنآ  ره 

دیمد قداص  حبص  نیا  دلوم  زا  هک  **** دیدپ دمآ  بش  نآ  ناهج  حالص 

وا ماگ  زا  يزبسرس  تفای  نیمز  **** وا ماردپ  گنخ  دز  ماگ  اجک 

زاب هدرک  هرگ  شطخ  راگرپ  ز  **** زاتکرت هدز  وک  هریاد  ره  هب 

هتخادنارب نوراق  جنگ  نیمز  **** هتخات یگراب  واک  هعقب  نارب 

هتخیوآ ژد  زا  لاوتوک  رس  **** هتخیگنا تیار  وا  هک  ژد  نآ  رب 

تسیمدرم همه  وا  دنمدرم  همه  **** تسیمدآ ناشلصاک  نارگید  رگا 

ساپس يو  رب  تسین  یمدرم  نازک  **** سانشور مدرم  زا  سک  منادن 

دنا هدناوخ  شملاع  تمعن  یلو  **** دنا هدنار  وزک  تمعن  زان و  سب  ز 

روش رازاب  رهش و  همه  دریگب  **** روگ درآ ز  رس  يا  هدرم  رگا 

هار هب  دیان  مصخ  هدنز و  دوش  **** هاش لدع  زا  هدرم  لد  نارازه 

درک هدنب  ار  قلخ  نینچ  یقلخ  هب  **** درک هدنز  ار  هدرم  یسب  یسیع  وچ 

باتفآ نیزا  داتفا  يدابآ  هب  **** بارخ رهوگ  ناک  نوچ  دوب  ناهج 

تشهب نوچ  دش  هزات  نینچ  يربا  هب  **** تشک راک و  یب  دوب  یخزود  نیمز 

وج هب  وج  ناگدنهاوخ  شخب  دهد  **** ون هب  ون  شدیاک  یتمعن  ره  ز 

دوب یک  ناهج  زا  کین  دای  ناهج  **** درب یپ  درخ  نوچ  يوکین  ره  هب 
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تشرس ربنع  خاش  یکشوک  ره  هب  **** تشهب رد  دسر  یبوط  لخن  زا  رگ 

وا ناوخ  تمعن  يا  هناخ  ره  هب  **** وا ناسحا  برغ  ات  قرش  دسر 

بانط دناسر  برغم  هب  قرشم  ز  **** باتفآ نوچ  هک  یهاگراب  یهز 

تسرد يدابقیک  رب  هدرک  بسن  **** تسچ هداتفا  شمان  يورسخیک  هب 

هتفای مرد  نماد  هب  هنم  رد  **** هتفات نانع  وک  ییداو  ره  هب 

میس نمس  **** هتخود رب  هسیک  نیمز  شجنک  ز 
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هتخودنا رز  يریخ  و 

وا رد  يزیچ  تسین  وا  جنگ  زا  هک  **** وا رد  يزیشپ  یناد  جنگ  اجک 

دنمزوریف جات  نآ  زا  داب  شرس  **** دنلب رس  کلف  دش  وا  جات  زا  وچ 

تایح بآ  مه  يراد  کلم  مه  هک  **** تانیاک ردنکسا  رضخ و  یهز 

يامنهر ار  هداتفا  هر  زا  رضخ  وچ  **** ياشگروشک هاش  يردنکسا  وچ 

تسرسمه نآ  زیچ و  یکی  يرادن  **** تسروخرد نآ  هک  يراد  زیچ  همه 

يا هیامنارگ  ناک  نوچ  هک  انامه  **** يا هیاس  نارگ  میوگن  ایرد  وچ 

ینکفا راکش  رکیپ  ود  يریت  هب  **** ینکفا راعش  ناریش  دیص  رد  وچ 

دنب لیپ  ار  جونق  هاش  یهد  **** دنمک یئاشگ  نالیپ  گنج  رد  وچ 

روگ مارهب  هکلب  ینکفا  ریش  وت  **** روز تقو  دنکفا  روگ  ریش  رگا 

تسین وت  رانک  رد  ناک  دوصقم  هچ  **** تسین وت  راک  دنب  رد  هک  تلود  هچ 

مرن وت  باکر  زا  لاود  نوچ  دش  هک  **** مرچ تخمیک  تخس  ندرگ  اسب 

شوگ هتفس  یکی  ندرگ  مرن  یکی  **** شوج هب  ییاک  وت  زا  دننمیا  صخش  ود 

درب یم  ناهج  تیار  دهع  نیدب  **** درب یم  ناج  هاوخدب  وت  زا  رذع  هب 

راگدای شش  دنام  هشداپ  شش  ز  **** راگزور ناهج  درگ  تشگرب  وچ 

ریرس نودیرف  زا  غیت  دیشمج  ز  **** ریگتخت ثرمویک  زا  هالک 

ياج تفای  ورد  مجنا  ماکحا  هک  **** يامن یتیگ  ماج  نآ  ورسخیک  ز 

يردنکسا خیرات  رادومن  **** يرهوگ �هنییآ  هدنزورف 

هتخورفا ینامیلس  رهم  هب  **** هتخود رب  لعل  متاخ  نامه 

تست فرح  شش  مان  نخس  هاوگ  **** تست فرح  رد  زیچ  شش  هنوگ  نیدب 
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لاس هام و  وزا  دنمورب  يداب  هک  **** لاصخ شش  ار  وت  منیب  زین  نیا  زج 

هتساوخان ياهوزرآ  یهد  **** هتسارآ جنگ  زا  هکنآ  یکی 

سانش قح  زا  نتسجان  زاب  ضوع  **** سایق یب  ندرک  یمدرم  میود 

نتساوخ لد  داد  ار  هدیدمتس  **** نتسارآرب تقفش  هب  لد  موس 

ندز اهنت  هب  رگشل  دیشروخ  وچ  **** ندز ایرث  رب  ملع  مراهچ 

هانگ ندرک  وفع  مرک  يور  ز  **** هاوخ رذع  مرجم  زا  مجنپ  نامه 

نتشاذگن دای  زا  يراد  افو  **** نتشادهگن نامیپ  دهع و  مشش 

تهج شش  وت  ز 
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دابم یئادج  تلاصخ  شش  نیا  زو  **** دابم یئاور  یب 

راکش رد  یکی  هنیزخ  رد  یکی  **** راک هب  نیهاش  ود  تکلم  زاورپ  هب 

جنگ رام  یکی  هرهم  رام  یکی  **** جنس ریفوت  وت  يارب  زا  رام  ود 

نامگ یب  یئوت  مجنپ  رادفرط  **** نامسآ تفه  ریز  اورسخ  ناهج 

دامعلا تاذ  تست  رد  نوتس  **** دالب نیدنچ  نامرف  هب  ار  ناهج 

دنک نوزفا  نغور  ارت  غارچ  **** دنک نودرگ  فوط  هم  هک  بش  همه 

رمک ددنب  وت  تخت  نیئاپ  هب  **** رز جات  اب  دیشروخ  زور  همه 

وت هب  یهاوخ  هچ  ره  ناهج  زا  درپس  **** وت هب  یهاشداپ  هدنراپس 

ینک یهاوخ  داد  يوش  رواد  وچ  **** یبنک یهاش  هک  تکلم  داد  نادب 

روم تشپ  رب  ياپ  دهن  یلیپ  هن  **** روز هشیرپ  رب  دنک  يزاب  هک 

هاش فاصنا  هصق  نیا  زا  تسشیب  هک  **** هانپ یتیگ  دنوادخ  زا  ساپس 

یکدنا ناتساد  نیا  رد  دنیب  هک  **** یکی مراد  مشچ  هش  فاصنا  هب 

رون هن  دنارتسگ  وا  رب  هیاس  هن  **** رود راک  زا  دنیب  يا  هناسفا  رگ 

جوا هب  درآرب  رس  ار  هدنیارس  **** جوم جوم  وا  رد  رد  زا  دنیب  رگو 

ناهن مدرک  جنگ  یسب  دیلک  **** ناهج زا  رز  همانجنگ  نیا  رد 

تسکش دناد  جنگ  یسب  مسلط  **** تسد هب  درآ  رز  دیلک  ناک  یسک 

دیلک نیرز  هب  رخآ  مرخ  دوش  **** دیدپ دراین  ناهنپ  جنگ  رگو 

تفهن ردنا  دراد  اه  هنیجنگ  هچ  **** تفس مین  رهوگ  نیا  هک  یناد  وت 

منتفگ نیرفآ  تسوت  راوازس  **** منتفس رهگ  دراد  وت  زا  طاشن 

دنک یم  نیرفآ  نیرفآ  نیرب  **** دنک یم  نیمز  ار  نامساک  درخ 
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راگن نیا  دنب  شقن  ام  مان  رب  هک  **** رایرهش زا  دمآ  نینچ  نامرف  وچ 

منک رس  رد  زغم  ناک  تفگب  **** منک رت  ار  زغم  هش  راتفگ  هب 

هاش مزب  دوش  نشور  مشچ  وزک  **** هاگمزب نادب  یسورع  متسرف 

داب هدنخرف  قافآ  لحف  نارب  **** داب هدنب  ار  هاش  نینچ  یسورع 

رون تسه  ار  بات  ناهج  غارچ  **** رود کیدزن و  هکنآ  هزادنا  هب 

داب زور  لعشم  شبش  غارچ  **** داب زورفا  ملاع  هش  غاب  لگ 

دب نهد  هدیرد 
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غارچ نوچ  شنمشد  هتخوس  نابز  **** غاد وچ  شلاگس 

وا ناوخ  نیرفآ  داب  زور  بش و  **** وا ناویا  رد  تلود  وچ  یماظن 

دنپس شتآ  رب  دزوس  هتسویپ  هک  **** دنزگ دباین  سک  نآ  دب  مشچ  ز 

بادس رپ  يا  هنیلافس  دراد  هک  **** بارخ یباین  ار  ارس  نآ  رحس  ز 

هاگحبص رد  تسا  یماظن  ياعد  **** هاش نابیقر  دنپس  بادس و 

هماندرخ

هدنیاشخب دزیا  مان  هب  شخب 1 - 

دیلک ارنآ  دزاس  ادخ  مان  ز  **** دیدپ درآ  یجنگ  اجک  ره  درخ 

زاس هراچ  ار  دنمدرخان  نامه  **** زاون درخب  شخب  درخ  يادخ 

نک ناناوتان  نک  اناوت  **** نخس ناگتسب  هد  یئاهر 

نومنهر وا  هاگرد  هب  ار  درخ  **** نورب نورد و  اراکشآ  ناهن 

هاگراک نیا  شقن  هدنراگن  **** هاگراب نیا  فقس  �هدنرارب 

ریذپلد شیئاناد  یگرزب و  **** ریزگان ار  لقع  شنتسناد  ز 

تفگ تقو  وزا  ناریح  هدنیاتس  **** تفهن تمکح  هب  اراکشآ  مکح  هب 

ار هدنز  هدرم و  ودب  الوت  **** ار هدنتسرپ  شتسرپ  يازس 

وا دومآ  رهوگ  يا  هتشر  همه  **** وا دوب  يا  هدوب  همه  يارو 

كاخ داب و  زا  هن  شتآ  بآ و  زا  هن  **** كاپ تسه  شترضح  یئود  زک  یکی 

تسوا هدننیرفاک  نیرفآ  ودب  **** تسوپ تفه  رد  تسدیرفآ  همه 

ریذپ تبسن  تسین  وا  سک  دوب  هب  **** ریزگان وزا  تسه  ار  دوب  همه 

تسین هاگآ  تمکح  نیزا  دنمدرخ  **** تسین هار  ار  هدنیوپ  چیه  ودب 
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دوب اهنت  ریز  وا  میظعت  ز  **** دوب الاب  هک  دش  نیا  بهذم  ترگ 

تسدریز یسک  دناوخن  ار  ادخ  **** تسه هک  یئوگ  ریز  وا  تاذ  رگو 

نکم يریلد  الاب  هب  ریز و  هب  **** نخس ینار  دوبعم  تاذ  زا  وچ 

ریز الاب و  تسین  شتردق  یب  هک  **** ریلد ناز  نخس  دیآ  تردق  رد  وچ 

دیشک دیابن  نامرف  طخ  زا  رس  **** دیدپ الاب  ریز و  زا  درآ  چره  هب 

هاچ هب  درآرد  ناویک  ار ز  یکی  **** هاگراب دهد  نودرگ  ار ز  یکی 

غاد درد  زا  رگید  لد  رب  دهن  **** غارچ نوچ  دنک  نازورف  ار  یلد 

تسیکی ششیپ  هب  يدرخ  یگرزب و  **** تسیکدنا وا  شیپ  ییشیب  همه 

اب هچ  **** گرب هاک  کی  هچ  وا  رب  یهوک  هچ 
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گرم هچ  یناگدنز  وا  رما 

تسب زین  ناوت  یشقن  بآ  رب  هن  **** تسدب درآ  سک  یکاخ  هدنیوگ  هن 

تشون دناد  شقن  نینچ  نیا  بآ  رب  **** تشرس مدآ  كاخ  زک  تسیک  وا  زج 

تسوا هدنیاشگ  دشاب  هتسب  رد  وچ  **** تسوا هدنیامن  ددرگ  هوای  هر  وچ 

تسنکاس ای  هدنبنج  زیچ  نآ  رگ  **** تسنکمم وا  هچ  ره  رب  تساناوت 

تایح دراد  هک  سک  ره  هدنز  ودب  **** تانیاک هلمج  وزا  دنمونت 

مامتان همه  رگید  تسوا  مامت  **** مان تسه  وا  دوب  زا  يدوب  همه 

اناد نابش  اب  ردنکسا  ناتساد  شخب 10 - 

ماخ دور  رب  هتخپ  �همخز  نزب  **** ماب حبص  لوا  ایب ز  ینغم 

دروآ باوخ  هدوهیب  يادوس  ز  **** دروآ بآ  دور  وک  همخز  نآ  زا 

ریظن شدوبن  نافوسلیف  رد  هک  **** ریپ هدنیوگ  زغن  نآ  دیوگ  نینچ 

هاگپ يزور  هاگرب  زا  تسشن  **** هالک ینیچ  هاش  رمک  یمور  هک 

مج ماج  �هدنخ  رب  هتسب  هرگ  **** مخ هدروآرب  وربا  ود  قاط  هب 

بات جنر و  هتفای  بت  نارحب  ز  **** باتفآ نوچ  هدنبات  تشاد  یهم 

وا ماجنا  يدیمون  هب  هدیسر  **** وا ماک  رد  ماک  ناهج  هتسکش 

كاندرد هدش  يدنمدرد  نآ  زا  **** كاپ دوب  يا  هنییآ  هک  هش  لد 

موب زرم و  ره  شدزن ز  دنمارخ  **** مور نانادراک  ات  دومرفب 

دننک شوخ  ار  هاش  شوخان  لد  **** دننک شویرپ  نآ  �هراچ  رگم 

دندش مهارف  هگیرواد  نآ  رد  **** دندش مرحم  هدرپ  رد  هک  یناسک 

دنتخادرپن شبات  ار ز  شنت  **** دنتخاس اهراچ  یسب  بت  نآ  رد 
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هرگ نآ  تشگ  رود  هش  يورباز  هن  **** هب تشگ  شبت  زا  بیس  خرس  نآ  هن 

دوب هتسخ  لد  رامیب  رامیت  ز  **** دوب هتسب  وارد  لد  هش  هک  اجنآ  زا 

ماقم دریذپ  رتمک  هدیروش  هک  **** ماب هب  دشرب  تخت و  زا  دمآ  دورف 

تشد هوک و  رب  ماب  نآ  زا  درک  رظن  **** تشگ ماب  نماریپ  هظحل  یکی 

دنفسوگ وا  شیپ  رد  دید و  نابش  **** دنلب رصق  ماب  زا  یتسپ  نآ  رد 

شوپ روفاک  ود  ره  شرس  هالک و  **** شوه رفاب و  ریپ  یکی  نویامه 

یب تشگ  یم  تشد  نآ  رد 
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هلگ رد  هگ  يورایگ و  رد  شهگ  **** هلغشم

داهن كریز  دوب و  شنم  ابیز  هک  **** داشگرب یکدنا  نابش  ناز  شلد 

تسشن یلاع  ماب  يورسخ  نآ  رب  **** تسپ ياج  زا  شدنراک  داتسرف 

دنتخارفارس ندناوخ  هب  ار  نابش  **** دنتخات هش  نامرفب  نابیقر 

هام جوا  رب  دید  يا  هدرپارس  **** هاش کیدزن  هب  هنابش  دمآرد 

تسیرتخا دنلب  شلاف  رادومن  **** تسیردنکسا دس  ناک  تشاد  ربخ 

دوب هدرک  ناورسخ  تمدخ  رگید  **** دوب هدرورپ  هک  شداد  هسوب  نیمز 

دنار دنچ  يا  هتکن  شیخاتسگ  هب  **** دناوخ شیوخ  رب  شهاش  هاگنآ  سپ 

تشذگرس یکی  رب  نم  هب  ناوخ  ورف  **** تشد هوک و  هصق  زک  تفگ  ودب 

راگزومآ هب  لد  منک  شوخ  رگم  **** راگزور شدرگ  زا  مگنتلد  هک 

ریذپ ترامع  ملاع  وت  جات  هب  **** ریگ تخت  ورسخ  ياک  تفگ  نابش 

داب رود  دب  مشچ  ترس  جات  ز  **** داب رونرپ  کلم  ترز  تخت  ز 

رابغ درآ  رطاخ  رب  هچ  رهب  ز  **** رایرهش ات  هک  هد  ربخ  متسخن 

دروخ رد  نادب  وا  نتفگ  نخس  **** درب هر  نادب  وگ  نخس  ات  نادب 

نب لصا و  تسج  زاب  ار  هصق  نآ  هک  **** نخس نیا  نابش  زا  هاش  دیدنسپ 

يرسرس ناینابایب  نوچ  نخس  **** يرورپ نید  داد و  رس  زا  تفگن 

تفهن زار  هگآ ز  دش  نوچ  نابش  **** تفگ زاب  بل  شون  نآ  لاح  ودب 

دای درک  رگد  یئاعد  هب  نازو  **** داد هسوب  نیمز  كاخ  هراب  رگد 

ناورسخ تمدخ  زجب  مدرکن  **** ناوج مدوب  هک  هگناک  تفگ  نینچ 

متشارفارب دوخ  رس  ناشیازو  **** متشاد نم  هک  ناراد  مزب  نازا 
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ورس هدنمارخ  نوچ  یتعلط  یهب  **** ورم رهش  رد  دوب  يا  هداز  کلم 

تسم شیئور  بوخ  زا  لگ  غامد  **** تسپ شالاب  هدرک  ار  ورس  یهس 

وا ناتسبش  مرخ  دوب  وزک  **** وا ناتسرپ  نیئاپ  یسورع ز 

دنمدرد نینزان  نآ  دش  دمآ  بت  **** دنژن یمخز  مشچ  �هشوگ  زا  دش 

تشادن يدوس  دندرک و  هراچ  یسب  **** تشادن يدود  غاد  زج  هک  بت  نآ  رد 

تشگ دیمون  قلخ  وزک  دح  نادب  **** تشگ دیب  نوچ  هدنزرل  ورس  یهس 

لجا راک  هب  **** ناتسلد ناگدید  نوچ  هداز  کلم 
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ناتساد مه  تشگ 

دیشکرد نتشیوخ  بل  شون  نآ  زا  **** دیشچ دیاب  رهز  ناک  شیپ  نآ  زا 

یگراوآ هار  ناهج  زا  تفرگ  **** یگرابکی هب  وا  يدیمون  ز 

رود هشیب  زا  هوک و  زا  ینابایب  **** رود هشیدنا  زا  دوب  تیحان  نآ  رد 

وا رد  ناریش  ناگنلپ و  مانک  **** وا رد  ناریو  راغ  يداو و  یسب 

گرم نابایب  نابایب  نآ  مانب  **** گرب هن  خیب و  هن  ار  ینتسر  نآ  رد 

ناهن یتشگ  دابآ  تنحم  نآ  رد  **** ناهج زا  يدیماان  يدشوک  یسک 

تشگزاب نتشیوخ  هگ  اوأم  هب  **** تشد هروش  نآ  زک  ار  سک  دندیدن 

تخر دیئارگ  نابایب  نآ  يوس  **** تخس جنر  نآ  هودناز  هداز  کلم 

تشاد هینس  رد  هداز  کلم  رهم  هک  **** تشاد هنیرید  رادافو  یقیفر 

كاله ار  نتشیوخ  دنک  هر  نآ  رد  **** كانهودنا هاش  ناک  تشاد  ربخ 

تسد هب  یغیت  دیمارخ  وا  يوس  **** تسبزاب ار  يور  هر  نادزد  وچ 

دنکف ار  وا  درب و  يا  هلمح  وا  رب  **** دنلب دز  وا  رب  یگناب  تخانشنب 

ناوج يورب  عقرب  تشه  ورف  **** ناور ورس  وچ  شدوب  هدنکفا  وچ 

زاب دروآ  شتسب  ورف  مشچ  هب  **** زاتکرت کی  هب  دوخ  هناخ  يوس 

كانهودنا �هناخ  نآ  رد  شدناشن  **** كاخ ریز  رد  تشاد  يا  هناخناهن 

تشاد هدیشوپ  هدیشوپ  زار  وزک  **** تشامگرب وا  رب  ناراوتسا  یکی ز 

دوبن تصخر  شیزیچ  شیب  نیزو  **** دومن تعانق  ینان  یبآ و  هب 

دنب هب  هس  ره  تسد  هدیدو و  لد  **** دنمتسم ینادنز و  هداز  کلم 

شیپ هار  نآ  دمآ  نوچ  هتفران  هک  **** شیوخ راک  رد  هتشگرس  دنامورف 
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وا راک  �هراچ  رد  تسب  رمک  **** وا راوخمغ  دوب  وک  درمناوج 

تخاون تبرش  هنوگ  دص  هب  ار  شلد  **** تخاس هراچ  ار  هدید  شبت  سورع 

ساپ دنچ  کی  تشاد  ار  هیامنارگ  **** سانش تلع  درک  بلط  یبیبط 

تسر هرابکی  هب  بت  نآ  بات و  نآ  زا  **** تسد هریچ  نآ  نامرد  خر ز  يرپ 

دومن يداش  درک و  بلط  اشامت  **** دوب هک  دمآرد  شگنر  بآ و  نامه 

تسجزاب ار  شیوخ  لد  ياود  **** تسردنت نتفای  اود  زا  تشگ  وچ 

نوچ درمناوج 
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رهم رهب  زا  دیوج  ار  هداز  کلم  **** رهچ بوخ  ناگدید 

درک بیترت  هناهاش  مزب  یکی  **** درک بیطرپ  دوع  زا  هناخ  یبش 

رانک رب  ار  خرس  لگ  نآ  دناشن  **** راهبون نوچ  مزب  نآ  تسارآ  وچ 

ار هتسر  اهدژا  مد  زا  یهم  **** ار هتسب  رظن  هاش  دروآ  دش 

شتخاونب ود  رب  هگمزب  نآ  رد  **** شتخادنارب عقرب  دنب  خر  ز 

دید هقوشعم  لقن و  سلجم و  یم و  **** دیرگنب نامز  کی  نوچ  هداز  کلم 

تشهب مه  هدش  لصاح  روح  شمه  **** تشز کیرات  گنت  خزود  نآ  زا 

یمرحمان شیب  نیا  زا  حرش  دوب  **** یمرخ نیزا  دوب  نوچ  هک  میوگ  هچ 

شوه دروآرب  هدیمر  زغم  هب  **** شوگ درک  نابش  تفگ  وچ  هشنهش 

تفای ماخ  یم  هتخپ  ریپ  نازک  **** تفای مارآ  جنر و  نآ  زا  دوسآرب 

صالخ رب  يا  هزاوآ  دمآ  نورب  **** صاخ مزب  زا  هک  ورسخ  دوب  نیرد 

تسر داد و  يا  هسطع  هش  لابقا  هب  **** تسرپ ورسخ  هام  نابرهم  نآ  هک 

دناسر یهاش  هب  شهاش  يارادم  **** دناسر یهاوخکین  هش  هب  نوچ  نابش 

تشونرد ناوت  وز  اه  هصق  نینچ  **** تشرس رد  دوب  یکاپ  هک  ار  یسک 

يرتشم زا  شبات  هم و  زا  رون  وچ  **** يرهوگ مدرم  زا  دبات  رنه 

زغن رانید  دسانش ز  هرهب  هن  **** زغم هدیروش  تسین  رگ  هدنسانش 

دروآ زغم  ناک ز  شونشب  لد  هب  **** دروآ زغن  وت  اب  نخس  وک  یسک 

باوج دیاب  داد  شیشوماخ  هب  **** باوصان نخس  دراد  هک  ینابز 

ینیچ كزینک  اب  سدیمشرا  �هناسفا  شخب 11 - 

دود داتفا  مزغم  رد  هشیدنا  زک  **** دوز زاونب  همغن  یکی  ینغم 
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ار زغن  نیا  رس  رد  ینک  نکاس  هک  **** ار زغن  �همغن  نآ  شکرب  نانچ 

مور ناریپ  يریپ ز  تفگ  نینچ  **** موب زرم و  نآ  نافوسلیف  زا  مه 

مان هب  سدیمشرا  يا  هشیپ  رنه  **** مارخ ورسخ  نامیدن  زا  دوب  هک 

يا هدازآ  یتیگ  وا  وچ  هدیدن  **** يا هداز  مشتحم  ناینانوی  ز 

یسک وز  رتبوخ  دبن  نانوی  هب  **** یسب یبوخ  تشاد  یسب  هنیزخ 

شوگ هدنیاشگ  اناد  میلعت  هب  **** شوه گنهرف و  يار و  اب  دنمدرخ و 

وا میلعت  هب  **** درک مان  دوخ  دنزرف  شوطسرا 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1657 

http://www.ghaemiyeh.com


درک ماردب  هناخ 

صالخ ار  ناگراوخ  مغ  دید  وزک  **** صاخ ناوید  داد  ودب  ردنکس 

دوب هداتفا  شمزر  همه  نآ  سور  هب  **** دوب هداد  ودب  ناقاخ  هک  يزینک 

داد هشیدنا  هب  لد  ار  هشیپ  رنه  **** داد هشیپ  رنه  يوربوخ  نادب 

تسم ریش  يوهآ  نآ  زا  ریس  دشن  **** تسد هب  دمآ  وهآ  ار  دایص  وچ 

درب هناخ  زا  شتخر  مغ  يودنه  هک  **** درپس لد  نانچ  ینیچ  كرت  نادب 

راگزومآ میلعت  هب  دماین  **** راگزور یسب  وا  یلوغشم  ز 

سرت داتفا  لد  رد  وا  میلعت  ز  **** سرد زور  ار  داتسا  هدنیارس 

ار هشیدنا  شزغم  رد  دیروش  هچ  **** ار هشیپ  رنه  دز  هر  هچ  یئوگ  هک 

دب کین و  وزا  يدنتخومآ  هک  **** دص درگاش  دوب  وا  میلعت  هب 

يامنهر ودب  يدندب  هن  دون  **** ياجب يدوبن  سدیمشرا  رگا 

نهک شقن  دوب  ون  هکس  نازک  **** نخس یتشگ  هتسب  ار  هدنیارس 

ریمض يداشگ  رب  ار  يوگ  نخس  **** ریگدای هنت  کی  وا  يدوب  رگ  و 

دوب دص  زا  رتهب  نادرخبان  ز  **** دوب درخب  هک  نت  کی  هدنشوین 

دای وت  يراین  ام  زک  تسنوچ  هک  **** داتسوا دناوخ  شیپ  ار  هشیپ  رنه 

تشاذگ ناوتن  رمع  یشناد  یب  هب  **** تشاد زاب  تشناد  زا  یلوغشم  هچ 

بآ يوج  دز  هار  �هنشت  رب  هک  **** باوج سدیمشرا  داد  زاب  نینچ 

هام وچ  يزینک  ینیچ  داد  نم  هب  **** هاش تخاونب  کناز  رتشیب  ارم 

رهم هب  مشابن  نوچ  نابرهم  نادب  **** رهچ بوخ  یتب  ناسناز  یناوج و 

راک ود  رد  یلد  دشابن  لد  کی  هک  **** راکش نیز  ما  هدناماو  دیص  نادب 
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شوج دروآرب  یتسرپ  توهش  هب  **** شوه زیت  ناک  داتسا  تسناد  وچ 

نمجنا یب  داتسرف  دیابب  **** نم شیپ  ار  يور  يرپ  نآ  تفگب 

زاب تشاد  نوچ  ملع  رس  زا  ار  وت  **** زاتکرت نآ  جارات  هک  منیبب 

ریپ ياناد  هب  ار  تب  داتسرف  **** ریذپ نامرف  �هدنتسرپ  تب  نآ  دش 

ماخ طلخ  دروآ  نورب  نت  زا  هک  **** ماج خلت  یکی  اناد  تخیمآرب 

دنک شیازف  ار  نوخ  هکنآ  یلو  **** دنک شیازگ  ار  ناج  هک  یطلخ  هن 

اتود **** ار هیام  وا  صخش  زا  تخادرپب 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1659 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هیاس  یهس  ورس  درک 

ریلد اناد  تخادنا  رد  یتشط  هب  **** ریز هب  دمآ  هیام  نآ  زک  یلوضف 

تشگ بوخان  هدید  رد  بوخ  تب  **** تشط هیام  نآ  طالخا  زا  درک  رپ  وچ 

گنس بآ و  یقبیز  �هرقن  زا  دش  **** گنر قنور ز  يور و  زا  دش  توارط 

ار دنبلد  قوشعم  داد  ودب  **** ار دنمرنه  ناوج  نآ  دناوخب 

زاب هناخ  يوس  هنامداشرس  **** زانب ار  دوخ  مارالد  ناتسب  هک 

تسیک تشز  نز  نیا  تفگ  داتسا  هب  **** تسیرگنب منص  رد  نوچ  درمناوج 

مدب شراک  دنب  رد  هلاس  همه  **** مدب شراتسود  نم  هکنآ  اجک 

شیپ هدیشوپ  تشط  نآ  شدنرایب  **** شیوخ ياج  زا  هک  اناد  دومرفب 

تفگش یتیگ  دنام  يرواد  نارد  **** تفرگرب ار  هدیشوپ  تشطرس 

! وت ماک  یلوغشم  دوب  نیدب  !**** وت مارالد  دب  نیاک  تفگ  ودب 

زیزع تشیپ  دوب  رپ  دوب  نیا  زا  **** زینک نیا  رکیپ  ات  هکنآ  لیلد 

شیناوخ یم  تشز  نز  تروص  هب  **** شیناد یمن  نت  رد  هیام  نیا  وچ 

نتخاس یقشاع  نوخ  طلخ و  نیدب  **** نتخادرپ طلخ  نوخ  دیاب ز  هچ 

كانبات یمدآ  دش  بآ  نیا  زک  **** كاخ هریت  نیا  رد  ار  دوخ  بآ  زیرم 

هتخیمآ تساهیمرخ  یسب  **** هتخیران بآ  هرطق  نیارد 

داب هب  ار  دوخ  رمع  نمرخ  هدم  **** داژن یشحو  نازینک  نیدنچ  هب 

دوب سک  یب  درم  سک  رایسب  هک  **** دوب سب  ار  وت  اهنت  تفج  یکی 

راهچ ردام  تفه و  ردپ  دراد  هک  **** راگزور دش  گنر  فلتخم  نآ  زا 

ردپ کی  ردام و  کی  شاب  لد  وچ  **** رسپ دشاب  هک  یهاوخ  گنر  کی  وچ 
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موم ار ز  نیبگنا  دیشک  هنوگچ  **** مور ياناد  هک  سدیمشرا  دید  وچ 

داهن شناد  يوس  رظن  سپ  نازو  **** داد هسوب  وا  ياپ  نینچ  يرذع  هب 

تشاد هاوخلد  �هدنبیرف  قحلا  هک  **** تشاد هام  نآ  لیم  شلد  نکیلو 

خارف نادیم  تشگ  ار  ورس  یهس  **** خاش هب  دمآرد  يزبس  وچ  هر  رگد 

شوج هب  یتسم  دمآ ز  سگرن  رس  **** شوپگشم دش  هراب  رگد  هشفنب 

تفر هناخیم  هار  دمآ و  لامش  **** تفکش ینیچ  كرت  نآ  يور  لگ 

لد
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راسخاش رب  هدنرپ  ناغرم  وچ  **** راک هب  دمآرد  سدیمشرا 

شون زان و  رب  داشگب  شیع  رد  **** شوگ تسبورف  اناد  میلعت  ز 

تسیرپ نوچ  ناهن  وک  یسک  نمیا  هچ  **** تسیز هرهچ  يرپ  نآ  اب  راویرپ 

تشاد روذعم  قشع  نادب  ار  شلد  **** تشاد رود  وازا  داتسا  دوخ  باتع 

لازغ ینیچ  مشچ  زا  دش  هلازغ  **** لاس ود  کی  ناتساد  نیزا  تشذگب  وچ 

تخیرگ ناتسب  لبلب ز  �هدنیارس  **** تخیر كاخ  نماد  رب  خرس  لگ 

ار هداب  ناگداز  يرپ  نوچ  نانچ  **** ار هداز  يرپ  نآ  كاخ  دروخ  ورف 

دوب هداد  ارم  يزینک  هب  نآ  زا  **** دوب هدازآ  هک  نیز  رتشیپ  کلف 

تشاد هشیدنا  رد  ینادراک  نامه  **** تشاد هشیپ  يرگتمدخ  رهم و  نامه 

ار هاش  یسب  هدرک  حرط  سرف  **** ار هام  شخر  هداهن  هدایپ 

وا درم  ناهج  رد  سک  هن  نم  زجب  **** وا دروخ  نم  نوخ  یلگ  هتسجخ 

درک رود  دب  مشچ  شنم  مشچ  ز  **** درک رون  �همشچ  ارم  مشچ  وچ 

دوبن زگره  دوبان  هک  یتفگ  هک  **** دوبر شنانچنآ  خرچ  �هدنیابر 

وا زا  دونشخ  داب  ادخ  میوگچ  **** وا زا  دوب  ارم  ناک  ییدونشخب 

نهک ناتساد  منک  ون  نوچ  هک  **** نخس زا  تسه  هفرط  یعلاط  ارم 

منک نابرق  هدنخ  رکش  یسورع  **** منک ناشفا  رکش  ناک  دیع  نآ  رد 

متخادرپ هناخ  يرگاولح  ز  **** متخاس یمه  نیریش  ياولح  وچ 

راثن اجنآ  مدرک  يرهوگ  رگد  **** راصح مدیشک  یلیل  جنگ  رب  وچ 

رگد یسورع  مدرپس  ناوضر  هب  **** رسب یسورع  دش  نوچ  زین  نونک 

سور مور و  هصق  منک  هنوگچ  **** سورع نیدنچ  غاد  اب  هک  منادن 
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شیوخ تقو  منک  شوخ  ناتساد  نیدب  **** شیپ هنیشیپ  هودنا  مران  را  هب 

هیطبق هیرام  �هناسفا  شخب 12 - 

نزب یناغم  ياون  هناغم  **** نزب یناتساب  هر  ینغم 

اوه نک  رتمرگ  نک و  یمارگ  **** اون کی  نآ  هب  ار  اونیب  نم 

ياشگ عقرب  درک  نینچ  ار  نخس  **** يامزآ ناهج  فوسلیف  نیزگ 

مان هدرک  هیرام ش  ردپ  يریمز  **** ماش کلم  رد  دوب  ینز  یطبق  هک 

هتشاذگب هاوخ  دب  دادیب  ز  **** هتشاد رومان  �هعلق  یسب 

هدروآرد شراک  هب  **** تسد هریچ  وا  هاوخدب  هتشگ  ودب 
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تسکش یتیگ 

هدمآ ناهج  هاش  هاگرد  هب  **** هدمآ ناج  هب  نمشد  شراک ز  وچ 

شیوخ دابآ  کلم  زا  مرخ  دوش  **** شیوخ داد  هش  دهاوخب ز  ات  نادب 

هاوخداد وزا  تشگ  يرواد  نادب  **** هانپ ار  دوخ  درب  هش  روتسد  هب 

هورگ نیدنچ  هب  شناد  سرد  دهد  **** هوژپ شناد  روتسد  هک  شدید  وچ 

هدش ناسآ  يزومآ  شناد  وا  رب  **** هدش ناساره  یهاوخداد  نآ  زا 

تسچ تسب  رمک  شناد  میلعت  هب  **** تسش دادیب  داد و  هصق  زا  لد 

رهب خاتسگ  تشگ  يا  هدنتسرپ  **** رهد ياناد  شیپ  يرگتمدخ  هب 

تسد بآ  مرحم  دشن  سک  وا  زج  **** تسرپ نیئاپ  نازینک  رگید  ز 

داشگ خر  وا  هک  هگ  ره  تسب  رظن  **** داتسا دوب  هک  يراگزیهرپ  ز 

دیدن دمآ  شتسد  رب  هک  یبآ  زج  **** دیکچ یم  وا  زا  باک  نانچ  یتسد  ز 

راوخ روفاک  تشگ  وا  روفاک  ز  **** راگزیهرپ داتساک  دید  نز  وچ 

درس هرابکی  تشگ  شلد  ياوه  **** درم هب  ار  نانز  دشاب  هک  یلیم  ز 

نتخودنا شناد  زا  دش  ناماس  هب  **** نتخومآ شناد  رد  داد  شنم 

زاب داشگب  شیوخ  شناد  رد  **** زاونلد نادب  اناد  يوطسرا 

تفگ هتفگان  ياهینتفگ  یسب  **** تفس هتفسان  رد  نارب  رد  یسب 

تسه هچ  ره  زا  شدادربخ  کیاکی  **** تسدب دیاین  ناساک  ملع  نآ  زا 

تشبن رد  یشناد  ره  یحول ز  وچ  **** تشرس شناد  زومآ  شناد  نز 

ياجب درایب  ار  این  مسر  هک  **** يار درک  نتشیوخ  روشک  يوس 

تشادن یهار  گرب  دوخ  نییآ  هب  **** تشادن یهاگتسد  يرواد  نادب 
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رایرهش ندش  ناوتن  جنگ  یب  هک  **** راک دید  نینچ  اناد  روتسد  وچ 

رگ ریسکا  شدرک  دوخ  ریسکا  هب  **** رز ریسکا  تخادنا  رهوج  نارب 

تشگ ریسکا  ملع  همان  بقل  **** تشگ ریم  هیرام  ایمیک  نادب 

هاگتسد نآ  شداد  نانچ  یجنگ  هب  **** هاش روتسد  شیوخ  شناد  زا  وچ 

شرگشل اب  جنگ و  اب  داتسرف  **** شروشک يوس  هش  يروتسد  هب 

تفایزاب تکلمم  یگتسهآ  هب  **** تفاتش روشک  يوس  نوچ  هدنباتش 

جارخ دوخ  روشک  زا  تشادرب  هک  **** جاب واس و  زا  ینغتسم  تشگ  نانچ 

زا هتخپ  رز  يدرک  هک  **** مامت دش  نانچ  يراک  ریسکا  هب 
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ماخ میس 

درک زاب  نایکاخرب  جنگ  رد  **** درک زاس  نت  میس  نآ  هک  رز  سب  ز 

گنچ هب  وزارت  یب  رز  درآ  هک  **** گنس هچ  سک  نآ  يوزارت  رد  رز  هچ 

تسبن رز  زا  یلعن  یگراب  رب  هک  **** تسدب دماین  سک  شهگ  رگشل  ز 

یتشاد رز  نیز  يدب  رخ  رگا  **** یتشاد رس  هک  ره  وا  هاگرد  هب 

دنتشاد رز  ریجنز  هب  ار  ناگس  **** دنتشابنا رویز  رب  هک  رز  سب  ز 

تسدگنت هدش  ایند  بابسا  ز  **** تسرپ شناد  نامیکح  یهورگ 

دنتفاتشب هنیجنگ  رادید  هب  **** دنتفای ربخ  ناهنپ  جنگ  نآ  زا 

جنر هب  ار  ام  دروآ  یشیورد  هک  **** جنگ ناک  نادب  شهاوخ  دندومن 

يا هشیدنا  ندرک  ناهج  رد  رگم  **** يا هشیپ  نارگید  نوچ  مینادن 

میا هدنامرد  زور  یکی  توق  هب  **** میا هدناشفا  نماد  ناهج  بسک  ز 

زاب جنگ  رد  رب  ام  هب  دیاشگ  **** زاون زجاع  يوناب  هک  دناوت 

شیوخ ریسکا  ملع  زا  يزیچ  ام  هب  **** شیوخ ریبدت  يار و  زا  دزومآرد 

تسیسک ره  اب  جنگ  رد  دیلک  **** تسیسب رهوگ  جنگ  نینچ  ار  ناهج 

مینک يزاین  یب  ناهج  قلخ  ز  **** مینک يزاس  هراچ  ار  توق  رگم 

ریذپ شهاوخ  تشگ  هتساوخ  نادب  **** ریمض نشور  ياریپ  راک  نز 

گنس هراخ  زا  هدروآرب  سنرقم  **** گنر بآ و  اب  دوب  يرظنم  یکی 

هام درگ  رب  هتسب  هیس  يدنرپ  **** هاگ هولج  نارب  دش  رب  هناسورع 

دیپس ياه  هرهم  هیس  يوم  هب  **** دیب کشم و  سگرن و  نوچ  هدومآرب 

دنب چیپ و  اب  هدروآ  هرهم  نآ  رد  **** دنمک نیگشم  يوسیگ  ود  یبیلص 
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نم يوربا  قاط  رد  دینیبب  **** نم يوسیگ  تفگ  ناگراظن  هب 

میناشیپ حبص  رد  دینیبب  **** میناهنپ ریسکا  رادومن 

يروآ نابز  ناز  نابز  دش  طلغ  **** يرواد نآ  رد  ار  ناگدنشوین 

دوب هرهز  نوچ  هدنبات  فافش و  هک  **** دوب هرهم  نادب  تراشا  تفگ  یکی 

تسخن زا  دید  يوم  اب  هرهم  نآ  هک  **** تسج يوم  زا  هدیشوپ  زار  یکی 

ار هشیدنا  دمآ  دیدپ  یفالخ  **** ار هشیپ  نآ  یپ  کی  ره  دنتفرگ 

دربن یپ  یسک  اناد  گنهرف  هب  **** درمش یم  یمد  کی  ره  هصق  نآ  زا 

رگد
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دنتساوخ رگد  یلصف  باب  نآ  رد  **** دنتسارآرب شهاوخ  زور 

تسد ریز  ار  دنچ  ینت  نآ  دناشن  **** تسشن رظنم  قاط  رب  يور  يرپ 

هتسارآرب یجنگ  هتسبرس  وچ  **** هتساوخرد جنگ  زا  دنار  نخس 

ایمیک ناکریز  وا  زا  دنزاس  هک  **** ایگ مدرم  هوک و  رس  ثیدح 

تسرورپ ایمیک  نوچ  هک  نیب  نخس  **** تسرز ناک  هک  مظعا  گنس  نامه 

دیلک نیرز  لفق  نینهآ  وا  رد  **** دیدپ يزمر  درک  یگدیشوپ  هب 

تفای جنر  هدنا و  دیسر  نادان  هب  **** تفای جنگ  نخس  نیا  دیسر  اناد  هب 

تسایمیک رهوگ  ملق  يایگ  **** تسایگ رد  رهگ  ار  ایمیک  نآ  رگ 

تسه دنهاوخ  هکنادنچ  هن  یغیرد  **** تسدبرچ همه  اب  ایمیک  نآ  زا 

دروخن رگایمیک  �هوشع  وا  هک  **** درون رد  ایمیک  دوب  ار  یسک 

تسس راک  شدش  نوچ  دش  دادغب  هب  **** تسچ دوب  ییناسارخ  مدینش 

تفرگ رد  شمد  دمآ  یناسارخ  **** تفگش يادرک  راک  رب  دنچ  یمد 

دننک ناسآ  يزاب  نایدادغب  هب  **** دننک ناسارخ  لها  هک  مد  نآ  زا 

مور هب  دشابن  رز  نانچنآ  هک  يرز  **** موم وچ  يرصم  دوب  ددع  شرازه 

دوز خرس  لگ  اب  شتخیمآ  رب  **** دوس درخ  همه  کیاکی  ناهوس  هب 

تخاب هرهم  نوچ  هک  نیب  اه  هرهم  نآ  هب  **** تخاس دنچ  يا  هرهم  لگ  خرس  نازو 

درپس ار  وا  هرهم  نآ  دوخ  رهم  هب  **** درمش رب  اه  هرهم  نآ  يراطع  هب 

زاب هرهم  یهز  دزد و  هرهم  یهز  **** زار هب  هن  يا  هقح  رد  هرهم  نیا  هک 

متخودرب دوس  هسیک  وزو  **** متخورفب وت  رب  نیا  يرانید  هب 

جنگ ناک  یهز  مرخزاب  هدب  **** جنرب يراد  هک  ار  نیا  دیآ  تقو  وچ 
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مامت دش  نخس  کیربط  اتفگب  **** مان هچ  ار  نیاک  راطع  دیسرپب 

تشگ زاس  ایمیک  يرگنوسفا  هب  **** تشگزاب نوچ  راطع  ناکد  ز 

داتسوا تسدمآ  ییریسکا  هک  **** داد زاب  ربخ  هفالخلاراد  هب 

تفج تسین  مسک  یسانشرهوگ  هب  **** تفهن رد  ایمیک  لصاو  منم 

رازه دص  دص و  هد  دنک  هد  یکی  **** راک هب  دیآرد  نوچ  نم  ياهلمع 

تسرد دص  نآ  نم  زا  رازه  ددرگ  هک  **** تسخن دیاب  داد  مدص  یتسرد 

مدرم ناراوتسا  نامه 
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ساپ دنراد  دنرامگرب و  نم  هب  **** سانش

فرح راک  نیا  رد  نم  اب  دنراین  **** فرگش يراکتسد  نمز  دیآرگ 

تشط غیت و  امش  زو  رس  نوخ و  نم  ز  **** تشذگرد یتسار  زا  مهاوخ  رگو 

دیرخ یقرز  داد و  يرز  هوشع  هب  **** دینش يزاس  ریسکا  وچ  هفیلخ 

دروخ ماخ  یم  رب  ار  هتخپ  رز  **** درم ریش  نآ  یهابور  نوسفا  هب 

ياپ درشفیب  يراکتسد  نارد  **** ياجب رز  نازا  دنام  يا  هناگ  هد  وچ 

نارد يزیچ  درک  یئوراد  رهز  **** نارگ رز  نوچ  تخاس  يا  هروک  یکی 

تسدب دمان  درک و  بلط  کیربط  **** تسپ الاب و  رهش  رد  داتسرف 

هار دندرب  هنیشیپ  راطع  هب  **** هاگراک نآ  نابیقر  رخآ  مه 

درم کیدزن  دندرب  دندیرخ و  **** درز رانید  هب  ار  وا  خرس  لگ 

دربتسد یکی  اراکشآ  دومن  **** درخ درک  اه  هرهم  نآ  یناسارخ 

دیمر اهرگد  ناو  رز  دنام  اجب  **** دیمد شتآ  دنکفارد و  هروک  هب 

گنر توقای  خرس  رز  دمآرب  **** گنت يانرد  تخیر  ورف  هکیبس 

نهک ناک  دمآ ز  ون  دقن  هک  **** نخس نیا  دیسر  هفیلخ  شوگ  هب 

هدش هد  یکی  یئادخدک  نارد  **** هدش هرمه  دوس  اب  دید  يرز 

يرگ شزاون  وا  اب  درک  یسب  **** يرهوگ نانچ  یجنگ  دیما  هب 

رازه هد  وا  کیدزن  داتسرف  **** رایع يرصم  رز  یبرغم  نآ  زا 

ياجب مرآ  وت  اب  نآ  قح  نم  هک  **** يار کین  ياروآ  راک  هب  ار  نیا  هک 

تسه تیراوتسا  ام  کیدزن  هک  **** تسد وت  زا  ام  ناراوتسا  دنشک 

يدمآ تسرد  ینعم  نازیم  هب  **** يدمآ تسچ  وچ  شیامزآ  نارد 
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زاتکرت رب  تسب  رمک  ودنه  وچ  **** زان هب  دتسب  جنگ  نآ  یناسارخ 

تفرگ یم  نالماع  اب  دنچ  یبش  **** تفرگ یپ  ار  هناخ  هر  نازیرگ 

ناشدناشنب كاخ  رب  تساخرب  وچ  **** ناشدنابسخ هب  نتفخ  هب  تفخب و 

راب تسب  رب  دیرخب و  هزادنا  هب  **** راک نامالغ  يزات  ناروتس 

دیدن شناهج  رد  سک  هک  دش  نانچ  **** دیدن شناشن  هدید  هک  یهار  هب 

بیز رز و  نآ  یناسارخ  نآ  درب  هک  **** بیرف نیز  دش  هاگآ  وچ  هفیلخ 

نآ زج  **** شدمآ دای  هب  کیربط  ثیدح 
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شدمآ داب  دینشب  هچ  ره 

شوگ هب  دمآ  شزنط  ناک  دیدنخب  **** شورف کیربط  زا  تسجزاب  ربخ 

ریگ شینعم  ینعم و  زومایب  **** ریبد دزاس  فیحصت  وچ  کیربط 

يورگن وا  نوسفا  هب  ات  رگن  **** يونشب يرگنوسفا  زک  نوسفا  ره 

دزن مک  ایمیک  يزاب  رد  هک  **** دزن مد  سکچیه  يرواد  نیا  رد 

دش رام  هیرامرز  جنگ  رب  هک  **** دش رادربخ  نانوی  هب  ردنکس 

ریلد دهاوخ  تشگ  ینکفا  دیص  هب  **** ریش هدام  ناک  دنتفگ  زاب  هش  هب 

سایق ار  وا  میس  یسک  دنادن  **** سانش ناماس  تسناد و  راک  ینز 

تستشابنیب یتیگ  جنگ  نآ  هب  **** تستشاد ربخ  یجنگ  هدیشوپ  ز 

دنک رت  ؤلؤل  ار  هزیر  فدص  **** دنک رز  ار  گنس  يرگنوسفا  هب 

تستخادنا ردنا  كاخ  هب  نوراق  هک  **** تستخاس رز  جنگ  رتشیب  نآ  زا 

هاپس جنگ و  هب  دریگ  دوز  ناهج  **** هاش غیت  رس  دربن  رس  شرگ 

جنگ درگ  رگم  ددرگن  یهاپس  **** جنر هب  ار  نانمشد  دروآ  هاپس 

تشگ هدنبات  دیشروخ  وچ  یمرگ  ز  **** تشگ هدنباتش  هش  وا  رازآ  هب 

كاله درآرب  نمشد  ریبدت  هب  **** كاپ ناج  نازک  دش  نآ  ریبدت  هب 

یهگآ دیسر  اناد  روتسد  هب  **** یهشنهاش مشخ  شتآ  زا  وچ 

راک هب  وا  اب  دروآ  یبرچ  یسب  **** رایرهش تمدخ  رب  دیچ  یسب 

تسرکاچ نیرتمک  ار  يوجناهج  **** تسرهوگ اسراپ  ینز  نز  نآ  هک 

مالغ تمدخ  هب  زینک و  رهوگ  هب  **** ماش کلم  رد  تسوت  �هتسب  رمک 

نم درگاش  تشگ  رنه  نیدنچ  هب  **** نم درگ  نارکاچ  نوچ  تشگ  یسب 
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متخومآ يزیچ  وا  رد  یناهن  **** متخورفارب شناد  هب  لد  شنم 

زاین یناهج  قلخ  ددرگ ز  هک  **** زاس گرب و  زا  درآ  تسد  هب  نادنچ  هک 

هتساوخ زا  جنگ و  زا  هداد  ربخ  **** هتسارآ مدید  یعلاط  وا  رب 

رامش رد  وا  جنگ  زا  دران  يوج  **** راک هب  درآ  تعنص  نیا  هک  ره  وا  زج 

جنگ رام  دشن  سک  هیرام  زجب  **** جنس لام  علاط  يرایشه  هب 

شدمآ تسشن  ناکاین  ياجب  **** شدمآ تسد  هب  تیافک  ناک  نونک 

زا شیوخ  لد  **** تفای روتسد  يار  شزوپ  هش  وچ 
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تفای رود  يرواد  نآ 

دوز داتسرف  سک  هیرام  يوس  **** دوبر هش  لد  زا  درگ  روتسد  وچ 

دروآ هار  هب  رس  يدصاق  نامه  **** دروآ هاش  رذع  ات  دومرفب 

نهک جنگ  هزات  رز  زا  داشگ  **** نخس نیا  دینش  نوچ  نادراک  نز 

رایرهش يوس  یجنگ  داتسرف  **** راک تسارآرب  ار  يا  هداتسرف 

جنگ تسدیدن  نادنچ  ياجکی  هب  **** جنس هنیجنگ  يوزارت  نیدنچ  هک 

درب هاش  زا  هنیک  دوخ و  زا  كاله  **** درب هار  شلد  نداد  جنگ  رب  وچ 

ار هنیرید  مشخ  لد  دناشن ز  **** ار هنیک  دشک  شتآ  نداد  مرد 

رسپ علاط  هب  يو  يرگناوت  اونیب و  ياونان  �هناسفا  شخب 13 - 

بیلدنع �هلان  زا  رت  نییآ  ون  **** بیرغ ياون  نآ  رایب  ینغم 

دوب یئاونیب  زک  هن  یئاون  **** دوب یئاون  يو  رد  هک  یئاون 

موب هناگیب  دمآ ز  یمیس  یب  هک  **** مور ياصقا  رد  دش  نینچ  هدینخ 

جنگ ياهناوراک  هجاوخ  دش  هک  **** جنس میس  نانچ  دش  یتدم  مک  هب 

هوک ای ز  دش  عمج  وا  رب  ایرد  ز  **** هوکش ایرد  جنگ  ناک  هن  هگا  سک 

داهن یم  ینز  هر  تمهت  یکی  **** داشگ یم  ینک  ناک  زا  شمان  یکی 

دنتشادرب هصق  ناهج  هاش  هب  **** دنتشاذگن دازآ  شماجنارس 

رون هساک  رد  هن  قنور  هسیک  رد  هن  **** رود هار  زا  یتسد  یهت  دمآ  هک 

مرد نیدنچ  تسدیروآ  تسدب  **** مک شیب و  ای  لاسکی  خیرات  هب 

ریمض دیآ  زجاع  نآ  لیصفت  ز  **** ریبد هد  نآ  رب  درامگ  هش  رگ  هک 

اور ینان  هن  ناور و  یبآ  هن  **** اونیب دب  درم  اونان  یکی 
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دنک یشومخ  هر  نیا  رد  یک  درخ  **** دنک یشورف  رهوگ  لعل و  نونک 

عرف لصا و  دوب  نوچ  ار  هیام  نینچ  **** عرز هن  یناگرازاب  هن  هشیپ  هن 

ناهن دیوج  زاب  وا  لاوحا  زا  **** ناهج هاش  هک  دش  نانچنآ  باوص 

درگ شیوخ  نماد  زا  دیوش  ورف  **** درم داز  ناک  دومرف  رادناهج 

سوک ياوآ  درانرب  عینشت  ز  **** سوبتسد ار  هاش  دنک  تولخ  هب 

هاگراب يوس  دش  ناور  تمدخ  هب  **** هاش نامرف  هب  لبقم  راد  مرد 

نیرفآ دناوخ  درک  نوچ  سوب  نیمز  **** نیمز ار  هش  دیسوب  تفر و  نورد 

هاش وچ 
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تخت کیدزن  دناوخ  ار  تخبناوج  **** تخب دید  ناوج  شناهج 

داشگ دیاش  جنگ  وزک  اهنخس  **** دای درک  ار  درم  دب  کین و  یسب 

رهپس هدید  وت  رد  یگدنخرف  هب  **** رهچ دازآ  يزیزع و  يدرم  هک 

یتخادرپن يزور  هزور  کی  هب  **** یتخاس نطو  اجنیا  وچ  مدینش 

دیشک اهناوراک  شدناوتن  هک  **** دیسر اجنآ  تهاگنب  تخر و  نونک 

جنگ هب  میآ  رت  یلوا  نم  هنرگو  **** جنرتسد ار  جنگ  نینچ  دیابب 

لام هب  مه  رس  هب  مه  ینمیا  نمز  **** لاح تسنوچ  هک  یتفگ  تسار  رگا 

ساپسان زا  مناتسب  لام  رس و  **** ساسا نیا  ینکفا  غورد  رب  رگو 

هانپ ار  وا  تسین  یتسار  زجب  **** هاش مشخ  زک  دید  نوچ  هدنشوین 

زاون زجاع  هاش  ياک  تفگ  نینچ  **** زاب درک  رت  هزات  هش  سوب  نیمز 

وت دای  ناهج  رد  هدش  یکین  هب  **** وت دادیب  شقن  ناهج  هدیدن 

دنشک تشیپ  هب  یهاوخب  ناج  رگ  هک  **** دنشوخلد نانچ  تدادز  تیعر 

تسوت داد  زا  مه  وت  هداد  زا  مه  **** تسوت داز  نیمز  تمعن  لام و  ارم 

تسد هلمج  زا  مناشفارب  ات  وگب  **** تسه هچ  ره  نمز  يریذپ  یم  رگا 

ار هاگرد  كاخ  نیا  هسوب  منز  **** ار هاش  مهد  یمالغ  رتمک  هب 

يوج هب  دش  نوچ  بآ  نیا  هک  میوگب  **** يوگ زاب  دوخ  لاوحاک  تفگ  هش  وچ 

زاس گرب و  ره  مدوب ز  تسد  یهت  **** زارف مدیسر  اجنیا  هک  لوا  نم 

تسدب یئاونان  هر  متفرگ  **** تسکش یئاون  یب  مغ  ار  ملد 

دوبن یئافو  مبسک  راک و  رد  هک  **** دوبن یئاون  مزین  هشیپ  نازو 

خاش کشخ  اونان  رب  لخد  دوش  **** خارف یپ  دوب  رواد  هک  يرهش  هب 
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متخاس یم  گرب  نآ  یگرب  یب  هب  **** متخات یم  همیسارس  وس  ره  ز 

رادراب نم  نز ز  نآ  دش  ار  اضق  **** راگزاس عناق و  متشاد  ینز 

رهم هراب  کی  هدندرگ  رهم  زا  دش  **** رهپس ام  تشگ ز  یمه  یتخس  هب 

کشخ نان  کی  هب  نم  اب  هدنبیکش  **** کشم يوب  زا  رت  نمادکاپ  نز 

زاین دمآ  شمرگ  �هنیگشک  هب  **** زارف ار  وا  نداز  هگ  دمآ  وچ 

هک يزیچ  ز 
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چیه هناخ  نآ  رد  نوخ  زجب  مدوبن  **** چیسب ندروخ  هب  دراد 

سر دایرف  يوش  یک  تفگ  ارم  **** سب اهنت و  هناخ  نآ  رد  نز  نم و 

يروآ گنر  زاب  ار  هدرم  نم  **** يروآ گنچ  هب  یئابروش  رگا 

تسکش یتشک  داب و  دش  هراگمتس  **** تسد متفر ز  هک  ناد  نانچ  هنرگو 

نانک يراز  هناخ  زا  متفر  نورب  **** نانچ ار  نینزان  نآ  مدید  نم  وچ 

رهب هشوت  زا  مبای  رگم  مدیود  **** رهش يوک و  همه  ناماس  هب  ناماس  ز 

دوب هتسویپ  تخس  نم  هب  یتخس  هک  **** دوب هتسب  رد  هن  ناک  يرد  مدیدن 

تسپ هتشگ  نیمز  اب  یهگرد  ورد  **** تسد رود  يا  هناریو  هب  مدیسر 

فاکش ره  رد  وید  نوچ  هدنباتش  **** فاوط مدرک  هناریو  درگ  یسب 

درگ دود و  وا  رب  هتسشن  رد  يرد  **** دروخلاس متفای  نهک  یئارس 

هتخوس اهراورخ  همیه  وا  رب  **** هتخورفا نشور  یشتآ  وا  رد 

تسدب یم  زا  رپ  یئوبس  نیلافس  **** تسرپ شتآ  مدید  ییگنز  هیس 

خاش خاش  وا  رد  هبرف  دوس  کمن  **** خارف يدیول  هداهن  شتآ  رب 

دود رادرک  هب  دوخرب  دیچیپب  **** دوز تسجرب  دید  ارم  یگنز  وچ 

دای هب  دمآ  تنوچ  نم  نوخیبش  **** دازوید يا  هک  دزرب  گناب  نم  هب 

تساطخ نادزد  شیپ  ندش  يدزد  هب  ****؟ تساور نیا  دزد  زین  نم  يدزد و  وت 

شیوخ راک  رد  هتفشآ  مدنامورف  **** شیوخ رامیت  یگنز و  لوه  زا  نم 

گنچ هب  ار  وا  مدروآ  متفگ  اعد  **** گنز نییآ  هب  مداشگرب  نابز 

یگیاسمه هیاس  نیا  رد  متفرگ  **** یگیام یب  یئاونیب و  زا  هک 

ینت ره  زا  هناسفا  هب  مدینش  **** ینکفاریش وت  نوچ  يدرمناوج 
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متخادنا تیاپ  رد  شیوخ  رس  **** متخات وت  نامهم  هب  هدناوخن 

دسر یئاون  یئاونیب  نیا  رد  **** دسر یئاج  هب  مراک  وت  زک  رگم 

دینش نیریش  راتفگ  هنوگ  نآزو  **** دید برچ  ارم  نابز  یگنز  وچ 

برچ نیریش و  تسبیرف  نمشد  هک  **** برح درک  اهر  نیریش  برچ و  نآ  زا 

دور دروآ  مشیپ  یلب  متفگب  ****؟ دورس یناد  هداب  يروخ  اتفگب 

متسب هدرپ  شیزاس  یب  ز  **** زاون قشاع  دور  مدتسب  وا  زا 
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زاس هب 

متشادرب هدنبیرف  يدورس  **** متشامگب دور  رب  همخز  رس 

شوج هب  دیآ  یمرگ  زا  هک  یگید  وچ  **** شورخ گناب و  هب  ار  وا  مدروآرد 

لام دیما  هب  یئاپ  تفوک  یهگ  **** لافس ناز  ییناحیر  دروخ  یهگ 

بیکش یگنز  ناج  زا  مدرب  نورب  **** بیرف یگنز  دنچ  يا  همخز  مدز 

راکشآ زار  درک  دش  تسمرس  وچ  **** راک هب  دمآرد  نم  اب  هنافیرح 

گنرد متفرگ  یلام  دیما  هب  **** گنر هناریو  خاک  نیا  رد  بشما  هک 

نم دای  یب  تسین  شندروخ  یم  هک  **** نم دازمه  تسه  ییگنز  رگد 

تفخن رس  رب  شیئاهدژا  چیه  هک  **** تفهن زا  میتفای  نادجنگ  یکی 

اهر سک  ره  مرزآ  هدرک  لد  ز  **** اهدژا نوچ  میتسه  هک  ام  رگم 

جنر هب  ار  دوخ  میرادن  میروخ و  **** جنگ ناک  نازک  نونکا  یلاس  دوب 

لام يایوج  هتفر  ییگنز  رگد  **** لامهیب نینچ  متسشن  اجنیا  نم 

رگد هدنام  هتشپ  کی  هک  انامه  **** رز میس و  همه  نآ  �هنیجنگ  ز 

ام ناج  رب  وت  مکح  تسناور  **** ام نامهم  وت  يدیسر  بشما  وچ 

درز توقای  خرس و  رهوگ  دشک  **** درون هر  نآ  دیآ  نوچ  هک  یطرش  هب 

يوش ناجیب  صخش  نوچ  هدنبیکش  **** يوش ناهنپ  هناشاک  جنک  رد  وت 

دنزگ مناسر  ار  اهدژا  نآ  هک  **** دنمشوه يا  مراد  نآ  لد  رد  نم  هک 

مروخ اهنت  هب  منیشن  یجنک  هب  **** مرب اهنت  هب  دراک  جنگ  نآ  ره 

داش جات  زا  ددرگ  تلد  ات  مهد  **** دادماب یتمسق  نآ  زا  زین  ار  وت 

ياپ زاوآ  دمآ  شوگ  هب  هگان  هک  **** يار مرگ  نخس  ردنا  یگنز  نم و 
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جنرت هگ  مرطاخ  رد  راخ  یهگ  **** جنک هب  مدیزخ  رد  متسج و  اج  ز 

لام هتشپ  کی  هدروآ  ردنا  تشپ  هب  **** لاگز نوچ  يا  هرهچ  هیس  دمآرد 

ریش دنت  نوچ  تخس  یندرگ  ورب  **** ریز هب  ندرگ  یتخس ز  هب  شداهن 

دروخ زاب  ابروش  ناز  همین  یکی  **** درک زاب  ار  هتشپ  ناک  شیپ  نآ  زا 

دوب هتفگ  وا  هک  وا  اب  درک  نامه  **** دوب هتفخ  وا  دازمه  درک  هگن 

غیت دزب 
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شنماد رد  دنکفیب  ار  شرس  **** شندرگ رب  دالوپ 

ياجب متفرگ  ار  دوخ  هراب  رگد  **** ياپ متفا ز  هک  نانآ  زا  میب  زا  نم 

دیردرب مهز  رجنخ  هب  ار  شنت  **** دیرب ار  دوخ  رای  رس  یگنز  وچ 

شوه لقع و  یب  هدنام  نم  تفر و  نورب  **** شود هب  دز  رب  تسب و  رد  همین  یکی 

زاب هراب  رگد  دمآ  مدرک  هگن  **** زارد دمآرب  ناک  یتدم  زا  سپ 

درب تسب و  رد  هنیشیپ  نییآ  هب  **** درخ درک  نانچمه  ار  همین  رگد 

دوب روجید  ياهبش  هلمج  زا  بش  **** دوب رود  وا  راجنه  هک  مدید  وچ 

باتش مدرک  لام  �هتشپ  يوس  **** باقع نوچ  مدش  نایوپ  جنگ  نادب 

ار هتشک  یگنز  رگد  یگنز  وچ  **** ار هتشپ  نآ  مدروآ  ردنا  تشپ  هب 

شومخ متفر  هناخ  يوس  مدوبر  **** شوج مرگ  يرغاس  اب  روش  نازو 

شیپ داتفین  سک  متلود  زج  هک  **** شیوخ ناویا  يوس  مدمآ  نانچ 

تخر تشپ  زا  وراب  لد  مداهن ز  **** تخب يورین  هب  متفر  هناخ  رد  وچ 

نم هاش  لد  دش  رتداش  نازو  **** نم داز  ون  زاوآ  دمآ  شوگ  هب 

درک رکش  یسب  ندرک  ربص  زا  سپ  **** دروخب ار  ابروش  نآ  مداد  نز  هب 

رس جات  رسپ  دشاب  دوب و  رسپ  **** ربخ مداد  هدنخرف  دنزرف  ز 

ار هتسخ  لد  مدناسر  مهرم  هب  **** ار هتسبرس  تخر  �هرگ  مداشگ 

وارد یناد  هچ  ره  رز  توقای و  ز  **** وا رد  یناک  جنگ  یکی  مدید  هچ 

مدش رگناوت  اب  ایرد  وچ  بش  نازو  **** مدش رهوگ  ناک  نانچ  یجنگ  هب 

تشگ دازمه  جنگ  رهوگ و  اب  هک  **** تشگ داش  ملد  خرف  دنزرف  هب 

دیلک اب  رهگ  دب  رهگ  اب  بش  هک  **** دیدپ دمآ  بش  ناز  نم  لام  همه 
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تشون رد  قرو  اجنآ  دماک  نخس  **** تشذگرس ار  هدنیوگ  دوب  نینچ 

وا دنویپ  لاح  زا  تسج و  ربخ  **** وا دنزرف  دولوم  تقو  زا  هش 

شیپ دروآ  علاط  نآ  رادومن  **** شیوخ ياج  زا  درم و  يرهوگ  نآ  دش 

هک ناسنادب  مه  ار  هخسن  نآ  هش 
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دوز داتسرف  اناد  سیلاو  هب  **** دوب

تسد هب  يرآ  رتخا  هک ز  نک  نانچ  **** تسه هچ  ره  زا  علاط  نیا  لاوحا  هک 

يوگب اراکشآ  ناهن  یبایوچ  **** يوجب یناهن  ار  وا  کین  ودب 

هاگن وکین  درک  نارتخا  يوس  **** هاش نامرف  سیلاو  هب  دمآ  وچ 

تسرد يور  هب  هدیشوپ  لاوحا  دش  **** تسجزاب یکی  ره  ندرک  رظن 

دینش تیاکح  سک  زا  هک  اجنآ  هن ز  **** دید هکاجنآ  زا  داتسرف  تشبن و 

دنامب یتفگش  همان  مکح  نآ  رد  **** دناوخ سیلاو  مکح  همان  هش  وچ 

دوب هدرپ  سپ  زک  اه  شقن  نآ  زا  **** دوب هدرک  نانچ  علاط  رادومن 

تسیا هداداون  تلود  رون  زا  هک  **** تسیا هداز  اونان  اوناب  نیا  هک 

هتخاس وا  گرب  کلف  هداز  وچ  **** هتخادنا ردام  زا  یگرب  یب  هب 

وا زار  يزوریپ  رگناوت ز  **** وا زاورپ  خرف ز  هتشگ  ردپ 

ياپ جنگ  رس  رب  دوب  هداهن  **** ياجب دشاب  هداز  نوچ  هک  انامه 

شورف رهوگ  درم  اب  درک  فطل  **** شوج هب  ایرد  وچ  دمآ  هش  تریغ  ز 

شتخاس دوخ  نامیدن  زا  یکی  **** شتخاونب رایسب  هاگنآ  سپ 

ناشیا ندش  كاله  ار و  سمره  نخس  میکح  داتفه  ندرک  راکنا  شخب 14 - 

ریگزاب دوخ  گنهآ  هدرپ ز  یکی  **** ریگ زاس  دوخ  گنهآ  رب  ینغم 

تسین گنهآ  رد  یخارف  یپ  زجب  **** تسین گنت  �هدرپ  رس  ارام  هک 

موب زرم و  ره  يدندش ز  مهارف  **** مور نافوسلیف  یتدم  رهب 

يازف ناج  رورپ  لد  ياه  نخس  **** يار گنهرف و  هب  يدنتسارآ  رب 

يدشرس نارورس  نآ  رب  تجح  هب  **** يدش رت  يوق  تجح  هک  ار  یسک 
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زغن تشاد  يا  هشیدنا  تفگ  قحب  **** زغم زیت  سمره  يرواد  نآ  رد 

تشاد شیب  شرورپ  وا  ياهنخس  **** تشاد شیب  یتجح  وا  هک  سک  ره  ز 

ناینانوی دندرب  کشر  وا  رب  **** نایناحور زار  نتفگ  سب  ز 

نمجنا دنتخاس  وا  راکنا  هب  **** نت داتفه  دنتشگ  عمج  مهب 

میونشن دوب  ابیز  هچ  رگ  نخس  **** میورگن ودب  دیوگب  وا  چره  هک 

شیپ درب  نخس  ناوتن  راکنا  هب  **** شیوخ راکنا  هب  شمیهد  رییغت 

رهگ درآرب  ناک  زا  سمره  نوچ  هک  **** رگدکی اب  دنتسب  دهع  نانچ 

يزیب كاخ  نادجنگ  نآرب  **** دننک يزیر  بآ  وا  يایرد  ز 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1685 

http://www.ghaemiyeh.com


دننک

شوگ هدنیوگ  راکنا  زا  دنریگب  **** شوه دنراینرد  شنتفگ  قح  هب 

درک زاب  يدزیا  شناد  رد  **** درک زاغآ  نتفگ  نخس  سمره  وچ 

تسشن لد  هدید و  رد  رون  نوچ  هک  **** تسب زاب  یتجح  يا  هتکن  ره  هب 

دنلب گناب  هب  ندرک  راکنا  زج  **** دنسپ ناشیارب  ار  نخس  نآ  دیدن 

داهن ون  زا  هنوگرگد  یساسا  **** داشگ ون  هنیجنگ  هراب  رگد 

ریگیاج دش  گنس  رد  هن  لد  رد  هک  **** ریذپلد نشور و  نانچ  ینایب 

هورگ مه  ناشدید  دوخ  راکنا  هب  **** هوکش ار  نخس  نآ  دیدن  هر  رگد 

يامن تقیقح  دشاب  هچنآ  دومن  **** ياشگ لکشم  يار  زا  هراب  موس 

زارد یلصف  دناوخ  ورف  ناشیارب  **** زاونلد �هدنبیز  ياه  نخس 

سک دنابنجن  شعامس  رد  يرس  **** سرج نادنچ  گناب  ندنابنج  ز 

شیر هتشگ  ولگ  ناریح  هتشگ  نابز  **** شیوخ تفگ  زا  دش  زجاع  هدنیوگ  هچ 

يدزیا تجح  اب  دنزیتس  **** يدرخبان هار  زک  تشاد  ربخ 

تفاتب نابیقر  زا  يور  دیبنجب و  **** تفاین یناشن  شبنج  سک ز  رد  وچ 

ياج تمایق ز  ات  سک  دیبنجم  **** ياه هک  دزرب  گناب  یکی  ناشیارب 

درس دنتشگ  دنداتف و  شبنج  ز  **** درم داتفه  ياج  رب  هظحل  نامه 

دنتخادرپ تخر  ناش  هدرپ  نیا  زا  **** دنتخاب جک  تسار  هدرپ  رد  وچ 

شیوخ ياج  رب  دندرسف  يدرس  ز  **** شیوخ ياپ  رد  بآ  نوچ  هدنکفارس 

تشذگ رب  نمجنا  نآ  رب  مجنا  وچ  **** تشگ هاگآ  تلاح  نیز  وچ  ردنکس 

کشخ داتفه  هدنام  رتورس  یکی  **** کشم يوب  اب  ورس  هشیب  نآ  زا 
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زاب درک  نامسآ  رد  تمه  هک  **** زار تفگ  ودب  سمره  دیسرپب و 

تشگزاب دوخ  هاگرد  هب  اجنآ  زو  **** تشگزاس نیرفآ  وا  رب  ردنکس 

یسب دز  ناتساد  ناتساد  نازا  **** یسک ره  اب  تسشنب  وچ  تولخ  هب 

سخ داتفه  دنام و  یمه  یجوم  هب  **** سک داتفه  نافوط  هب  سمره  هک 

شوه دندرک  هفای  نوچ  دندرمب  **** شوگ دنتفرگ  قح  زک  شیهورگ 

راگزور ناشدیشوپ  هک  نیب  نفک  **** راگزومآ سرد  ندیشوپ  ز 

يونشن را  دشاب  یخرفان  ز  **** يوق تجح  هب  دشاب  هک  ینایب 

كرابمان نیمز  رب  ندز  **** دوب كرات  جات  وا  هک  ار  يرد 
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دوب

نتفاب نشخ  ندیرد  قیاقش  **** نتفات رنه  زا  يور  تسین  رنه 

ینک اراکشآ  شیوخ  ياهرنه  **** ینک ارادم  نوچ  ار  دنمدرخ 

وطسرا شلام  رب  نوطالفا  نتخاس  یناغا  شخب 15 - 

مرن زاوآ  هب  روآرب  يدورس  **** مرگ زیگنارب  یعامس  ینغم 

نم رازاب  دزیرگ ز  يداسک  **** نم راک  دوش  نیز  رتمرگ  رگم 

مرگ درک  ار  درس  بش  ياوه  **** مرچ غاد  لهد  رب  دز  وچ  نز  لهد 

دیپس سورخ  دمآ  رد  نتفگب  **** دیماان هیس  غاز  دنامورف 

موم وچ  یغامد  شتآ  وچ  ینابز  **** مور تخت  رب  زا  تسشن  ردنکس 

هدز فص  وا  تخت  هگنیئاپ  هب  **** هدص رد  هدص  نافوسلیف  �همه 

مهب یئوگتفگ  ناشتفر  یمه  **** مک شیب و  یشناد  ره  رادقم  هب 

درک زاب  هرگ  یهلا  زا  یکی  **** درک زاس  نخس  یعیبط  زا  یکی 

لایخ زا  داشگرب  یسدنه  یکی  **** لای تخارفارب  یضایر  زا  یکی 

دز گنرین  سومان و  فال  یکی  **** دز گنهرف  دقن  رب  هکس  یکی 

ینت ره  یملاع  دوخ  گنهرف  هب  **** ینف رد  یکی  ره  نانک  رخافت 

هاگیاپ یکی  ره  رب  دوزفارب  **** هاش تشپ  یمرگلد  هب  وطسرا 

زاین یب  نادارخب  رگد  ملع  ز  **** زاس هراچ  منم  ار  درخ  لها  هک 

اوشیپ همه  رب  منم  تمکح  هب  **** اور دش  نم  هب  تمکح  دقن  نامه 

دینش نم  زا  هتکن  نالف  سک  نالف  **** دیدپ دمآ  نم  زا  بوخ  ملع  نالف 

يروآ مان  فال  منز  تجح  هب  **** يرواد نیا  رد  میوگن  یغورد 
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وا نیسحت  هب  قفاوم  اهنابز  **** وا نیکمت  هاش و  لد  رهب  ز 

نف هلمج  رد  تشاد  وا  يداتسا  هک  **** نمجنا نازا  تفشآرب  نوطالف 

دنتخومآرد وز  قرو  نیتسخن  **** دنتخودنا کناک  یشناد  ره  وچ 

دیدپان هش  مزب  زا  دش  اقنع  وچ  **** دیشک رد  ناهج  زا  يور  تفر و  نورب 

تفهن زا  دیروآ  نورب  یناغاک  **** تفخن نادنچ  هشیدنا  زا  زور  بش و 

مخ تفه  نیا  زاوآ  زا  تسج  ناشن  **** مگ درک  یپ  قلخ  زا  دشرد  مخ  هب 

دنک شوخ  وا  زاوآ  مخ  يادص  **** دنک شکلد  هن  یعامس  وک  یسک 

دورس نآ  تفگ  رذع  نیدب  مخ  نآ  رد  **** دور زاوآ  زاس  انغ  ناک  رگم 

دصر بحاص  وچ 
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تفرگ مجنا  لابند  خرچ و  یپ  **** تفرگ مخ  رد  ياج 

دیدپ اجنیا  دروآ  يرادومن  **** دینش اجناک  هلان  نآ  گنهآ  رب 

تفاب دور  رگدور  هگ  هدرپ  نآ  رد  **** تفای دور  زا  تبسن  ار  هلان  نآ  وچ 

دور تسبرب  دروآردنا و  مرچ  هب  **** دورس تقو  هب  ار  یهت  يودک 

کشخ دور  زا  تخیگنا  رت  یئاون  **** کشم دودنارب  وهآ  مرچ  رب  وچ 

تسار درک  نونغرا  زا  لکیه  یکی  **** تساوخ هک  تئیه  مسر و  نآ  رب  هگنآ  سپ 

تسچ تسب  ورف  تبسن  راتوا  هب  **** تسرد ياهلان  همغن و  وا  رد 

زیت هاگ  همخز و  دز  مرن  یهگ  **** زیخ دور  هلان  مب  ریز و  هب 

ریش واگ و  �هلان  رب  تخاس  اون  **** ریز الاب و  يزیت ز  یمرن و  ز 

تسب ياپ  ار  ود  ره  دز  هک  اج  ره  هک  **** تسد هب  دمآ  شلان  تبسن  نانچ 

هدز کیاکی  دش  اهدور  نآ  رب  **** هدد ات  یمدآ  تبسن  نامه 

اوه یتشگ  هریچ  برط  صقر و  هب  **** اون ناز  ار  داز  یمداک  نانچ 

تفخب رگید  رادیب و  تشگ  یکی  **** تفج زاس  نآ  رب  مئاهب  عابس و 

یسب ناتسد  هار  شدمآ  تسد  هب  **** یسک ره  هلان  تبسن  رب  وچ 

نومنهر وا  زج  سک  دشن  ار  نآ  هک  **** نورب يزاس  دروآ  یقیسوم  ز 

شوج هب  درآرد  لد  ار  هدنلان  هک  **** شورخ ار  یتبسن  ره  تخاس  نانچ 

تخانش تلع  بیع و  ودب  اناد  هک  **** تخاون رگاون  نآ  دناسر  یئاجب 

یهگآ لقع  تفای  یتلع  ره  ز  **** یهگرخ هلان  نآ  زا  نوناق  هب 

ماخ دوع  زا  هب  هتخپ  دوع  نآ  دش  **** مامت دش  نونغرا  نآ  راتوا  وچ 

شتخاس يا  هزادنا  تبسن  رهب  **** شتخاونب ارحص و  هب  دش  نورب 
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دیشکرب اون  طخ  ناردنا  تسشن  **** دیشکرد دوخ  درگ  وسراچ  یطخ 

هورگ اهورگ  دوخ  رب  دیناود  **** هوک نابایب و  زا  ار  ماد  دد و 

وا زاس  طخ  رب  رس  دنداهن  **** وا زاوآ  هب  کی  ره  دندیود 

كاخ يور  رب  هدرم  نوچ  دنداتف  **** كاپ دنتفر  شوه  زا  کی  کی  همه 

گرگ هن 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1691 

http://www.ghaemiyeh.com


روگ ياورپ  تشاد  نایژ  ریش  هن  **** روز شیم  رب  درک  ناوج 

زاس تفج  نآ  هب  همغن  دروآرد  **** زاب تسناد  هک  ار  یتبسن  رگد 

دندمآ شوه  زاب  یشوه  یب  نآ  زا  **** دندمآ شورخ  رد  نادد  ناک  نانچ 

تشذگرس نینچ  نیا  داب  هب  دراد  هک  **** تشد يور  رب  دنتشگ  هدنکارپ 

شاب توقای  توقای  ناک  دش  هک  **** شاف تشگ  ربخ  نیا  ناهج  درگب 

تستخانشن هدرپ  نآ  سک  يو  زج  هک  **** تستخاس رب  هدرپ  نینچ  نوطالف 

دورف ار  کلف  درآ  يرت  زا  هک  **** دور کشخ  زا  يزاوآ  تخیگنارب 

دد ماد و  وا  زاوآرب  دبسخب  **** دوخ تشگنا  دنار  یتبسن  رب  وچ 

باوخ ار ز  ناگتفخ  نآ  درآ  شوه  هب  **** باتش درآ  رگید  یتبسن  رب  وچ 

زیتسمه دش  هرهز  اب  توراه  هک  **** زین هاش  هگرد  رب  هزاوآ  دش 

دنلب يراک  هنوگنیز  تخیگنارب  **** دنمشوه ناک  دینشب  وچ  وطسرا 

لجخ یمصخ  ددرگ ز  هک  یمصخ  وچ  **** لدگنت یکریز  نازا  دنامورف 

خارف نادیم  داد  ار  گنت  لد  **** خاک جنک  رب  تسشنب  هشیدنا  هب 

سیفن يدقن  دوب و  بجع  یشقن  هک  **** سیون ناهنپ  سرد  نآ  قیلعت  هب 

درپس ترکف  هب  ار  بش  زور و  یسب  **** درب جنر  یسب  يولعراک  نآ  رد 

زاب تفای  ار  زار  �هتشررس  **** زارد ياهجنر  زا  سپ  رخآ  مه 

زیخ دور  �هلان  نآ  دشاب  نوچ  هک  **** زیت ياهرظن  زا  دیروآ  نورب 

شوه هب  هر  رگید  درآ  شوه و  درب  **** شوگ يوس  اون  دناسر  هنوگچ 

تسب هدرپ  رب  هنیشیپ  ياناد  هک  **** تسد هب  شیار  دروآ  تبسن  نامه 

درک زاغآ  یشوهیب  تامسلط  **** درک زاس  ار  هدرپ  دش و  ارحص  هب 
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ار شوماخ  دور  دز  هنوگ  رگید  **** ار شوه  دتس  نادنمشوه  زا  وچ 

داب شوه  زا  درآ  ار  شوهیب  هک  **** دادن يرای  تخب  شتبسن  نآ  رد 

دروآ شوه  هتفخ  رد  هک  یئاون  **** دروآ شورخ  رد  ات  دیشوکب 

تفگش يا  دنام  هتشگرس  راک  نآ  رد  **** تفرگ تبسن  هکنادنچ  تسنادن 

نتفات رس  تسیاشن  ربهر  ز  **** نتفایان هار  زا  دش  زجاع  وچ 

نانع **** وا میلعت  هب  تبغر  هار  زا  دش 
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وا میلست  هب  هر  کی  داد 

دنمشوه دنک  ار  ناگتفر  شه  هک  **** دنسپلد تبسن  ناک  دیسرپب 

وا زاس  مرورپ  نوچ  تسنوگچ و  **** وا زاوآ  �هدرپ  رد  هک  منادن 

راین بحاص  تشگ  وا  میلعت  هب  **** زارفرس ناک  تسناد  وچ  نوطالف 

دیدپ دمآ  تبسن  ات  تخاس  اون  **** دیشک رد  دوخ  درگ  یطخ  دش  نورب 

گنت راگرپ  دندیشک  طخ  نآ  رب  **** گنلپ روگ و  ارحص ز  يور  همه 

شلدنم طخ  رب  رس  دنداهن  **** شلوا تبسن  زا  یشوهیب  هب 

شوه دش ز  یهت  اناد  يوطسرا  هک  **** شون وچ  دزرب  هراب  رگد  یئاون 

زغم رادیب  درک  ار  ماد  دد و  **** زغن هار  کی  هب  وا  دوب  شوهیب  وچ 

شخرد نوچمه  تسجاج  وطسرا ز  هک  **** شخب شوه  تبسن  دز  هراب  رگد 

ددو ماد  نآ  زا  دوب  ربخ  یب  نوچ  هک  **** دوخ ياج  رب  هتشگرس  دنامورف 

؟ دندمآ شورخ  رد  وزا  کنآ  دوب  هچ  ****؟ دندمآ شوه  هب  نوچ  یشوه  یب  نآ  زا 

زار هدیشوپ  تشاد  وا  رب  ناتسد  هب  **** زاون ناتسد  ياناد  هک  هگآ  دش 

تسار تشگ  ودب  ژک  �هدرپ  نآ  هک  **** تساوخ رذع  وزا  نادنچ  تفگ و  انث 

تسشب ار  دوخ  نآ  وا  نآ  تشبن  **** تسرد هار  وا  تبسن  نآ  فرح  دش  وچ 

درک هزادنا  زا  شیب  وا  يارادم  **** درک هزات  ار  زغم  وا  رارقا  هب 

مور هب  شناد  داتسا  دش  نوطالف  **** مولع ره  زک  تسناد  وچ  ردنکس 

يرتالاب داد  شدوخ  دزن  هب  **** يرورس نآ  رد  شیاپ  دوزفا  رب 

نابش يرتشگنا و  تیاکح  شخب 16 - 

نک زاوآ  شوخ  ار  ولگ  نتفگ  هب  **** نک زاس  ار  گنچ  ایب  ینغم 
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شیوخ گنهآ  هب  نک  يرگشزاون  **** شیوخ گنچ  ندیزاون  زا  ارم 

زور هب  ار  بش  دروآ  يزوریپ  هب  **** زورف یتیگ  حبص  رگد  زور  وچ 

بآرد یهام  وچرس  هم  درب  ورف  **** باتفآ �همشچ  زا  لگ  دمآرب 

رمک نیگآ  رهوگ  نایم  رب  هدز  **** روجات هش  دش  رز  گنروا  رب 

تخر هدنکفارب  الاب  هب  نوطالف  **** تخت ریز  ناکریز  همه  هتسشن 

ار هدرپ  ناک  دنام  بجع  **** تخاس هدرپ  نآ  رد  وک  یتبسن  زا  هش 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1695 

http://www.ghaemiyeh.com


تخانش نوچ 

ریمض زا  بیغ  نونکم  هدروآرب  **** ریپ هدید  ناهج  ياک  وا  زا  دیسرپب 

دیدپ دمآ  شناد  امش  يار  ز  **** دیلک شناد  لفق  رب  دیئامش 

سرتسد امش  زا  نوزف  شدوب  هک  ****؟ سکچیه يا  هدناوخ  ناگدنناد  ز 

هار تسین  نادب  ار  امش  يار  هک  **** هاگراک نیز  تخیگنارب  یلایخ 

ماف هزوریف  خرچ  نیاک  تفگ  نینچ  **** مامت نیرفآ  زا  سپ  نوطالف 

يربهر نادب  ام  لد  دبای  هک  **** يرگنوسفا تخاس  رتشیب  نآ  زا 

دنتخارفارب نوسفا  گنرین و  هب  **** دنتخاس ناگنیشیپ  هک  اه  نآ  رگ 

راگزومآ زار  یسک  دنادن  **** راگزور نیارد  دص  زا  میوگ  یکی 

یکی دص  زا  هک  هد  زا  هن  میوگب  **** یکدنا مدیامرف  هاش  رگا 

ناتساد نآ  دیوگ  ورف  اناد  هک  **** ناتساد رس  زا  دیسر  تزاجا 

ریذپ شناد  هاش  ياک  تفگ  نینچ  **** ریمض نشور  ياناد  �هدیدناهج 

تفاکش ار  نیمز  هفوکش  فسخ  هب  **** تفاتش یمرگ  هب  يراخب  مدینش 

كاخ ریز  زا  دمآ  دیدپ  یمسلط  **** كاغم زا  خولک  نوماه  تخادنارب 

هتخیگنا یبسا  تروص  نآزو  **** هتخیر یبلاق  سم  يور و ز  ز 

دنکبآ هنخر  نوچ  هنخر  یکی  **** دنلب بسا  يولهپ  هداشگ ز 

یتفایرد هدیشوپ  شقن  رظن  **** یتفاترد هنخر  نآ  زا  دیشروخ  وچ 

تشد هداس  رب  دید  یهت  یکاغم  **** تشذگ يداو  فرژ  نآ  رب  ینابش 

دیسر يداو  فرژ  نآ  رد  هنابش  **** دیدپ يورد  هدنشفرد  یمسلط 

شروخ رد  دبلاک  اب  هنخر  یکی  **** شرکیپ رد  دید  نیسم  يروتس 
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روتس نیرس  ات  رس  درک  هگن  **** روه هدنبات  رون  زا  هنخر  نآ  رد 

لاح شیوم ز  يوم  یکی  هتشگن  **** لاس هنیرید  دید  يا  هتفخ  وا  رب 

يرتشم نوچ  هدنزورف  ینیگن  **** يرتشگنا گنر  زا  رد  شتسدب 

درک زاب  يرتشگنا  شتشگنا  زو  **** درک زات  کبس  ار  دوخ  تسد  وا  رب 

شیوخ تشگنا  رد  يدوزب  شداهن  **** شیوخ تشم  رد  دید  يرتشگنا  وچ 

تفاتش نوریب  درک و  اهر  نادوتس  **** تفاین اجنآ  هناهاش  دقن  رگد 

دادماب ات  دوب  یم  هدنبیکش  **** داش تفر  یم  درک و  رد  شیپ  هلگ 

رهم هدنبات  قوجنم  دروآرب  **** رهپس رکیپ  ریش  تیار  زا  وچ 

هلی ارحص  هوک و  رب  درک  هلگ  **** هلگ بحاص  کیدزن  تفر  نابش 

ار نیگنات  نادب 
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وا شیب  مک و  ياهب  دنادب  **** وا شیپ  دهن 

نابز یئوگ  برچ  رس  زا  داشگ  **** نابش دماک  دید  هلگ  بحاص  وچ 

هرس یباوج  شداد  هدنشین  **** هرب شیم و  لاح  وا  زا  دیسرپب 

دیدپان وزا  تشگ  نامز  ات  نامز  **** دینش تفگ و  ماگنه  هب  هنابش 

تفگ زاوآ و  دزرب  شبحاص  هلگ  **** تفهن زا  تشگ  رادیدپ  هررگد 

ناهگان يوش  ادیپ  هراب  رگید  **** ناهن نم  زا  يدرگ  ارچ  مدره  هک 

یتخود یعقرب  نینچ  دوخ  رب  هک  **** یتخومآرد نوسفا  هچ  ات  رگن 

يروای درخ  زا  تسج  راک  نآ  رد  **** يرواد نآ  زا  دنام  بجع  هنابش 

تسدب يزاب  درک  یمه  مناخ  هب  **** تسرپ متاخ  درم  ناک  دوب  نانچ 

ریز درک  یهگ  الاب  درک  هگ  **** رید هچ  دوز و  هچ  ار  وا  ناد  نیگن 

راکشآ دوب  هدننیب  شیپ  نابش  **** رارق یتفرگ  الاب  هب  ات  نیگن 

يدش ناهنپ  هدننیبز  هنابش  **** يدش نادرگ  تسد  فک  يوس  وچ 

باجح رد  یتشاد  ار  هدنراد  هک  **** باسح دب  نانچ  ار  نیگن  داهن 

تشد هوک و  رب  درک  نومزآ  نیا  دش  **** تشگ هاگآ  يزاب  نیا  زا  نوچ  نابش 

نتخاب يرتشگنا  هب  نودرگ  وچ  **** نتخاس يرگیزاب  هب  دمآرد 

یتشاذگن رود  فک  ار ز  نیگن  **** یتشاد ندش  ناهنپ  يأر  اجک 

شیوخ ياج  رب  شقن  يدز  ار  نیگن  **** شیوخ يار  ندش  ادیپ  هب  يدرک  وچ 

رهب تشادرب  تشاد  وزرآ  چره  ز  **** رهش درگ  ندش  ناهنپ  ادیپ و  هب 

زارف زا  دیشکرد  فک  هب  ار  نیگن  **** زار هب  ناهنپ  تساخرب  زور  یکی 

تسشن ناهنپ  تفر و  هشداپ  يوس  **** تسد هب  يدنه  غیت  یکی  هنهرب 
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نتشیوخ نت  ادیپ  درگ  ورب  **** نمجنا ناگصاخ  زا  دش  یلاخ  وچ 

درک میلست  لغش  هاشداپ  ودب  **** درک میب  دوخ  هب  ار  اشداپ  لد 

تسیک ياج  نیدب  وت  �هدنتسرف  **** تسیچ وت  ماک  هک  شتفگ  راهنز  هب 

شاب دونشوخ  تخب  زا  ورگب  نم  هب  **** شاب دوز  مربمغیپ  تفگ  نابش 

سب تسنآزجعم و  متوعد  نیدب  **** سکچیه ارم  دنیبن  مهاوخ  وچ 

سایق زا  شیب  رهش  مدرم  نامه  **** ساره زا  دیورگب  اشداپ  ودب 

نابش
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تشگزاب ودب  یهاشداپ  نآ  هک  **** تشگ زارفا  ندرگ  نانچنآ 

يربمغیپ هب  دناسر  هنوگچ  **** يرتشگنا رهم  زا  هک  نیب  نیگن 

دنتخادنارب هنوگچ  تمکح  هب  **** دنتخاس نیگن  ناک  رگن  نامیکح 

زار هدرپ  نازا  میباینرد  ام  هک  **** زاس گنرین و  تخیگنا  دیاب  نانچ 

نورب ار  یگتسب  نیا  مدرواین  **** نومنهر ار  هشیدنا  مدرک  یسب 

دیدپ دش  وزا  یشقن  ناک  زین  نآ  رب  **** دینش نیا  هاش  وچ  يورب  تفگ  انث 

ناتساد نیدب  تربع  دنتفرگ  **** ناتسآ نآ  نارادساپ  همه 

ردنکسا اب  طارقس  لاوحا  شخب 17 - 

زورف رب  نامز  کی  ارم  طاشن  **** زوس رامیت  زاس  نادب  ینغم 

زارط رد  ار  مور  مشک  مشیرب  **** زاون مشیرب  ياون  ناز  رگم 

فوقو شدوب  قافآ  راک  رب  هک  **** فوسلیف نادراک  نآ  دیوگ  نینچ 

راگزومآ دندوب  دهز  يوس  **** راگزور نآ  نانیشن  نانوی  هک 

یشیالآ توهش  ناشدیزرین  **** یشیاسآ يدنتسجن  ایند  ز 

يروخ كدنا  یناد و  رایسب  هب  **** يرگتضایر الا  يدندرکن 

یتشاد ناهن  اهوزرآ  عبط  ز  **** یتشاد ناوت  رب  دوخ  هب  هک  یسک 

دیدپان درخ  ددرگ  ود  ره  نیزک  **** دیبن يدروخن  عتمت  يدرکن 

درگم تفآ  درگ  تدیاب  رس  وچ  **** درگ هب  دیآرد  رس  ندمآ  درگ  ز 

يارس نیز  ناشداینب  تساخرب  هک  **** يار مسر و  نآ  زا  دندیسر  اجنادب 

راگزیهرپ دنتشگ  دنویپ  ز  **** راب دندیشک  ایرد  هب  یگشخ  ز 

دنتخاس ییتشک  ناش  هناگادج  **** دنتخادرپب نادرم  ار ز  نانز 
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دنتخیماین نز  اب  دندرمب و  **** دنتخیر دوخ  نوخ  یگنادرم  هب 

ناشداتفارب یتیگ  هب  همخت  هک  **** ناشداینب دوب  نینچ  یتیگ  هب 

هاش تسارآ  یمزب  ناگنازرف  ز  **** هاگحبص زا  هدنخرف  زور  یکی 

راک زورما  سک  درادن  نم  اب  هک  **** رابرالاس هب  نامرف  داد  نانچ 

ار طالخا  بیکرت و  نابهگن  **** ار طارقس  دیناوخ  دیتسرف و 

تسوت يایوج  هک  شدرک  دای  هش  ز  **** تسجزاب ار  طارقس  هداتسرف 

ماج زورفارب  هماج  يارآرب  **** مارخ ورسخ  هاگرد  هب  ینامز 

درکن تباجا  ار  یگدنبیرف  **** دروخن اناد  ریپ  ارو  بیرف 

يوجم یباین  هر  نیردنا  چره  هک  **** يوگب ردنکسا  هب  ور  تفگ  ودب 

تسنم یب  نآ  تسیلایخ  اجنیا  رگ  **** تسنشور نخس  نیو  میئاجنآ  نم 

تسدب میآ  دزیا  هگرد  زا  مه  **** تسرپ دزیا  درآ  تسدب  رگ  ارم 

هک یباوج 
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تفگ هدنتسرف  اب  دش  هداتسرف  **** تفس گنهرف  ناک  نآ 

زورف تولخ  تسا  یعمش  طارقس  هک  **** زور وچ  نشور  تشگ  ار  هاشنهش 

هام وچ  دشاب  زیخ  بش  هک  سک  نآ  زج  **** هار عمش  نآ  رادید  هب  دباین 

دوب جاتحم  هلاس  همه  شناد  هب  **** دوب جات  �هدنراد  هک  ردنکس 

يا هناد  ودب  يدادن  رهوگ  ز  **** يا هنازرف  هک  يدوبن  ینامز 

ناگدنناسر ار  وا  يدندناسر  **** ناگدنناد ناک ز  یشناد  ره  ز 

شوگ هب  ار  نابز  رم  يدمآ  دنسپ  **** شوه رادیب  طارقس  ياهنخس 

وا شیپ  ار  طارقس  دنرآ  هک  **** وا شیدنا  شناد  لد  دش  نارب 

هار تسبرب  قلخ  دش  دمآ  رب  **** هانپ تولخ  ریپ  ناک  دندومن 

تستفای يرد  یئوگ  روگ  رد  هک  **** تستفات نانچ  ایند  لغش  زا  رس 

تفرگ ییانشآ  بارخ  یجنک  هب  **** تفرگ یئادج  نارای  ناشیوخ و  ز 

دروآ ناهج  رد  رس  هک  نکمم  هن  **** دروآ ناج  هب  شراک  هچ  رگ  ناهج 

دیرد ابید  دیشوپب و  یسالپ  **** دیرب وخ  روناج  ندروخ  نوخ  ز 

دوب تیافک  ار  وا  يزور  نابش  **** دوب تیاغ  هک  اجنآ  زا  تسپ  یفک 

تسین راب  ار  قلخ  وا  کیدزن  هب  **** تسین راک  شندیتسرپ  دزیا  زج 

تفرگ وز  تفص  نیاک  رگم  یماظن  **** تفرگ وخ  درخ  اب  تفص  یماظن 

هاش رهم  ودب  دش  رت  هدنیارگ  **** هانپ نید  نآ  زا  دنداد  هک  یحرش  هب 

دای هب  ار  نانک  شمارف  درآ  هک  **** داهن ار  یمدآ  تسادمآ  نینچ 

رت هدنزیتس  مدرم  لیم  ودب  **** رت هدنزیرگ  مدرم  وک ز  یسک 

تسجزاب ار  طارقس  قلخ  همه  **** تسش قلخ  زا  دوخ  رهم  طارقس  وچ 
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نمجنا نآ  رب  مجنا  هاش  دشن  **** نتشیوخ رب  شهاش  دناوخ  یسب 

راک هب  دماین  رد  نادراک  لد  **** رایرهش شهاوخ  دش  هزادناز  وچ 

شکزان تلود  دشن  هدنمر  **** شو هناکرت  دنمرنه  زان  ز 

شیپ دناوخ  ار  صاخ  مرحم  یکی  **** شیوخ ناراوتسا  هلمج  زا  هش 

زار هب  وا  اب  تفگ  اه  هصق  یسب  **** زارف اناد  کیدزن  داتسرف 

اهراتفگ وت  اب  متشاد  ناهن  **** اهراب تمدناوخ  دوخ  کیدزن  هک 

سانش قح  ندشان  ار  هدنزاون  **** سایق زا  دوب  هچ  يدرکن  تباجا 

هشوگ ام  هاگرد  یئارچ ز 
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ریذپلد یتجح  وگب  ای  ایب  **** ریگ

ياپ هب  تجاح  هب  تجح  تسین  رگو  **** يامن تجح  شیوخ  يروذعم  هب 

هاش ماغیپ  داد  دش  طارقس  هب  **** هار كرابم ز  یپ  �هداتسرف 

باوص يارب  خساپ  داد  نینچ  **** باوج رضاح  ياناد  �هدید  ناهج 

دب کین و  زا  دناد  اهزیچ  درخ  **** دوخ کیدزن  دناوخ  ارم  هش  رگ  هک 

تسین ياج  شلد  رد  ار  وت  رهم  هک  **** تسین يار  ودب  نتفر  هک  دیامن 

لیئربج سک  شیپ  دشن  يزاب  هب  **** لیلد نیدنچ  تسه  ندش  انرد  وچ 

يدمآ دیلک  اب  هش  ماغیپ  هک  **** يدمآ دیدپ  هگنآ  تبغر  ارم 

دهد یئاوگ  رب  شوخ  يوب  وا  رب  **** دهد یئانشآ  کشم  �هفان  رد  وچ 

تسا رگید  یتجح  نابز  زا  نورب  **** تسا ربهر  یتسود  رب  هک  ار  یلد 

دنک ارادم  زا  نوزف  ارادم  **** دنک اراکشآ  رهم  هک  ینورد 

دنمدمه ار  هاش  نوردنا  مزب  هب  **** دنمرحم هش  کیدزن  هک  یناسک 

گنل تساجنیزا  ياپ  ارم  روتس  **** گنس بآ و  رب  دننیبن  نم  يوس 

هاش دروان  دای  ارم  یکین  هب  **** هاگمزب رد  هک  دیامن  یم  نانچ 

دنرگنن نم  يوس  یتسود  لد  هب  **** دنرگتمدخ هک  نارادزار  نآ  هک 

سایق دریگ  هاش  مدرم  زا  مه  **** سانش مدرم  درم  ار  هاش  لد 

مرگ درک  ناوت  لد  هش  دیما  هب  **** مرن تسه  نابز  ار  ناگصاخ  رگا 

تفهن رد  ار  هاش  دوب  یتشرد  **** تفگ هدنیوگ  دیان ز  مرن  رگو 

تسس راتوا  هب  درآ  شوخ  يادص  **** تسرد دشاب  وچ  دبنگ  زاس  انغ 

باوج دیآ  شوخان  ار  زاوآ  شوخ  **** بارخ ددرگ  نکر  کی  وچ  دبنگ  ز 
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نومنهر دوب  هگرد  ياراد  هب  **** نورب رد  زا  دیاک  دب  کین و  نآ  ره 

زاب دنراد  هدرپ  زا  یگنهرس  هب  **** زار ناراد  هدرپ  ارم  یناوخ  وت 

باتش میامن  نوچ  شکمشک  نیا  رد  **** بآ يایرد  نافوط ز  هب  ات  رگن 

فرگش ار  ام  تساهرد  هک  دیامن  **** فرژ يایرد  هک  دش  نانچنآ  لاثم 

؟ گنهن ناهد  رد  رهگ  دیوج  هک  **** گنچ دنیاشگ  ایرد  ناگنهن 

رود همه  نیا  وا  رب  دشاب  هک  **** شاب رون  يردرب  موش  هنوگچ 
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شاب

دننک دوخ  رب  هک  نم  رب  هن  تقالخ  **** دننک دب  متروص  رگا  هاش  رب 

كاپ نادزی  شیپ  رمک  ددنب  هک  **** كاب هچ  ار  يا  هدنب  ناهج  قلخ  ز 

ار وت  مشاب  هدنب  وت  هب  میآ  رگ  **** ار وت  مشات  هجاوخ  یگدنب  نیا  رد 

تساجک زا  عافترا  ار  هتکن  نیا  هک  **** تسار میوقت  هب  ردنکس  يا  نیبب 

شرب زا  سرد  دناوخ  دش  هاش  رب  **** شرب زا  رایرهش  �هداتسرف 

رپ درک  ار  هاش  نماد  رد  ز  **** رد نوخ  زا  تشادرب  شوپ  قبط 

جنر هب  دمآ  ندومآرب  رهوگ  ز  **** جنگ ناک  نآ  ناشفا  رهوگ  زا  هش 

تسرد دمآ  تجح  هگ  يوعد  هب  **** تسچ ياهنخس  ناک  شدمآ  دنسپ 

يار درک  شهگتولخ  هب  هدایپ  **** يارگ تولخ  تسهوک  تسناد  وچ 

يا هشوت  هتخاس  يا  هشوت  یب  ز  **** يا هشوگ  رد  دید  ار  جنگ  نآ  دش 

باتفآ شبات  زا  هدوسآرب  **** باوخ لوغشم  تشگ  ناهج  لغش  ز 

درک رادیب  دنابنجب و  شیاپ  هب  **** درک راک  شلد  رد  وا  ياشامت 

زاین یب  منک  تناهج  زا  ات  هک  **** زاسب نم  اب  زیخرب و  تفگ  ودب 

يروآ تسد  هب  ار  ینم  زج  را  هب  **** يرواد نیزک  اناد  دیدنخب 

ایسآ نوچ  وت  درگب  ددرگن  **** ایگ یتشم  هب  لد  دهن  وک  یسک 

مروخ نوچ  نیمدنگ  �هدرگ  مغ  **** مرورپ ناج  تسه  نیوج  صرق  وچ 

تسین رابنا  رد  وج  یکی  ار  وا  هک  **** تسین رابوج  مین  ورهار  نآ  رب 

هوک وچ  نتشگ  رابنارگ  دیاب  هچ  **** هوتس یگربهاک  زا  میاک  ارم 

هاوخکین يا  وت  يراد  هچ  انمت  **** هاج لام و  زک  تفگ  هش  هراب  رگد 
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روج رابنیم  رب  ینم  نوچ  اب  هک  **** رود ياناد  داد  نینچ  شباوج 

مروخ كدنا  نم  يراوخ  شیب  وت  هک  **** مرترگناوت تمه  هب  وت  زا  نم 

نینچ یناوخ  مه ز  لد  ریس  يا  هن  **** نینچ یناهج  يراد  هکنیا  اب  وت 

درس مرگ و  یتسینرا  یتسنارگ  **** دروخلاس �هدنژ  یکی  نیا  ارم 

تسوت راک  اجک  نم  يراکبلط  **** تسوت رابرد  هک  ینارگ  نیا  اب  وت 

یتسیک وت  هک  **** رایرهش وا  زا  دیسرپ  هراب  رگد 
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رامش رد  میک  نم 

ریذپ نامرف  وت  نم  مهد  نامرف  هک  **** ریپ يوگنخس  خساپ  داد  نینچ 

تسجزاب نورد  ار  نخس  یناهن  **** تسرد ثیدح  ناز  هش  تفشآرب 

زاب هتسب  رد  میاشگ  هش  رب  هک  **** زاب داد  نینچ  خساپ  دنمدرخ 

اور نامرف  هدنب  نادب  نم  لد  **** اوه شمان  تسه  يا  هدنب  ارم 

يا هدنتسرپ  ار  ام  راتسرپ  **** يا هدنب  ار  هدنب  نآ  هک  ینآ  وت 

نیمزرب دش  هدنکفارس  تلجخ  ز  **** نیب کیراب  ياناد  يار  زا  هش 

نم يار  یکاپ  رب  تسهاوگ  **** نم يامیس  رون  دوخ  تقگ  ودب 

نکم یئامزآ  نیمز  هدرمن  **** نکم یئادج  یکاپ  وچ  ناکاپ  ز 

داهن ناوتن  شوگ  رد  بامیس  هک  **** داد میس  نوچ  شیباوج  هر  رگد 

ینک یئاپراچ  يوعد  ارچ  ****؟ ینک یئار  هزیکاپ  یکاپ و  وچ 

باوخ ار ز  یسک  درآ  ردنا  ياپ  هب  **** باتش درآ  هک  یئاپراچ  ره  هک 

درک رادیب  هنوگ  نیا  زا  تسیابن  **** درم رادیب  وت  ار  يا  هتفخ  نم  وچ 

يا هتفخ  دوخ  رادیب و  هتفخ  ینک  **** يا هتفشآ  رب  ار  ام  باوخ  زک  وت 

گنچ رادرب  رادیب  ناریش  ز  **** گنلپ يوخ  شوگرخ و  باوخ  نیدب 

وت ریجخن  تسین  نم  وچ  يربژه  **** وت ریت  زا  دتفاک  بلط  يراکش 

مرن تشگ  یگدنریذپ  زا  موم  وچ  **** مرگ ياهناتساد  نادب  هش  لد 

دنب شوگ  �هقلح  دهد  شدنپ  ز  **** دنمشوه ناک  تساوخ  نانچ  شهاوخ  هب 

راک هب  دمآرد  ینابز  نیریش  هب  **** راگزیهرپ ریپ  زا  یخلت  نآ  دش 

دهد يدنمدوس  وا  هچنآ  تفگب  **** دهد يدنلب  رس  وگ  دنپ  نآ  زا 
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وت يار  زا  دش  تروص  ياریذپ  **** وت ياریپ  تسد  نهآ  نوچ  هک 

ار هنییآ  نییآ  يرآ  وا  رد  **** ار هنیس  ینک  نشور  هک  یناوت 

گنر شقن و  وا  رد  دریگ  ياج  ات  هک  **** گنز وت  نهآ  یناوت ز  ندرب  وچ 

نک زاب  نایناحور  زار  وا  رب  **** نک زادرپ  گنز  ار  كاپ  لد 

ار شیوخ  لد  یهایس  زا  يوشب  **** ار شیدنادب  ناور  نک  هیس 

دوب لبقم  هجاوخ  یئیگنز  ره  هن  **** دوب لد  هیس  وک  ره  تسا  ینابز 

زک رگن  حرفم  **** نومنهر وشم  یگنر  يادوس  هب 
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نورب درآ  بل 

دیپس یگنز  درک  ودب  نادند  هک  **** دیب وچ  وش  هتخوس  ینک  یهایس 

تسنشور شلد  یهایس  نآ  اب  هک  **** تسنهآ زا  یگنز  هنیاک  رگم 

ياج تسیهایس  رد  ار  باشون  هک  **** يامزآ راک  داد  ربخ  اجنآ  زا 

یگدولاپ زومایب  هرقن  ز  **** یگدولآ هرقن ز  نوچ  يآ  نورب 

كاندود دبنگ  نیا  رب  دبرچب  **** كاپ تشگ  یگدولآ  زک  یغامد 

دوش یهلا  رس  هاگمرح  **** دوش یهاگحبص  �هناخناهن 

باتفآ زا  نداتفارد  نزور  هب  **** باقن نزور  ندرک ز  رود  وت  ز 

ریگ هدروخ  اوه  داب  یئافق ز  **** ریگ هدرک  رب  هزویرد  هب  یغارچ 

شاب دیما  رب  يرامع  كرت  ز  **** شاب دیشروخ  رون  شک  يرامع 

راهنیز وشم  ناطلس  راکبلط  **** راخ كاشاخ و  نکیم ز  كاپ  رد  وت 

هار هتسشورف  دنیب  هتفر  يرد  **** هاگریجخن يوس  دوش  ناطلس  وچ 

دورد ام  زا  رب  نامهم  هدناوخان  هب  **** دورف نامهم  هب  دمآ  هک  یناد  وچ 

نکم يریز  الاب و  يانمت  **** نکم يریلد  رد  نیارب  ییآرگ 

صالخ ینیبن  نابرد  ار ز  نت  هک  **** صاخ مزب  �هدنریذپ  وش  ناج  هب 

هار هب  نکفب  شفک  ندش  دیاشن  **** هاش تخت  رب  هدولآ  لگ  شفک  هب 

تسد يوشورف  نخان  ياریپ  هب  **** تسشن یهاوخ  هاش  �هساکمه  وچ 

ریلد دمارخ  ناطلس  تخت  رب  هک  **** ریش هزرش  دوب  دوخ  رگ  هرهز  ارک 

دش هتخت  وا  تخت  تبیه  زا  مه  **** دش هتخب  وا  تخت  رب  هک  يریش  هک 

وت هار  دنک  مگ  را  یلیس  دروخ  **** وت هاگرد  هب  دیآرد  وک  یسک 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1710 

http://www.ghaemiyeh.com


تسیک هاگرظن  تکانسرت  لد  **** تسیک هاگرد  هب  رس  ار  وت  ات  نیبب 

شاب هدنکفارس  يراد  ياپ  نیا  رگ  **** شاب هدنب  نیرتمک  ینزرد  نیا  رگ 

راکچ نانابساپ  گس  اب  ار  وت  **** رایرهش یهاش و  دوخ  وت  رگو 

مرن ياهینتفگ  ار  وت  متفگن  **** مرگ يوخ  زا  نم  رگ  نکم  یمرگ  وت 

دوب هتفر  نامسآ  یسوساج  هب  **** دوب هتفت  نم  وک ز  هتفات  لد 

نیا شدرب  هر  دوب و  نآ  شدروآ  هر  **** نیمز رب  نامسآ  زا  دماک  نونک 

لد رد  نخس  **** ریپ هدرورپ  ياهنخس  نیا  تفگ  وچ 
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ریگیاج دش  هاش 

باتش ورسخ  درک  دوخ  مزب  يوس  **** باتفآ نوچ  يور  هتخورفارب 

تشبن ار  اه  هتکن  نآ  رز  بآ  هب  **** تشرس بتاک  درم  ات  دومرفب 

ردنکسا اب  دنه  میکح  راتفگ  شخب 18 - 

شومخ دیابن  لبلب  غاب  رد  هک  **** شوج هب  روآرد  ار  انغ  ینغم 

يروآ شورخ  رد  ار  گنگ  نم  **** يروآ شوج  هب  ار  مرطاخ  رگم 

تفر هاش  هر  دمآ  شناد  نوچ  هک  **** تفگ هدیدناهج  فوسلیف  نامه 

راوتسا دیدن  يداش  داینب  هک  **** راوگشوخ یم  درک ز  رهم  نهد 

باتفآ دومن  خر  ناگراظن  هب  **** باقن نیرز  حبص  زک  زور  یکی 

شیوخ گنروا  هب  دشرب  هناکولم  **** شیوخ گنهرف  نییآ  هب  ردنکس 

هاش هب  دمآ  ودنه  هداتسرف  **** هار کنیا ز  هک  یبیقر  دمآرد 

راب دیهاوخ  زاب  مروآ  مایپ  **** رایرهش ترضح  رد  هک  دیامن 

دنروآ باتفآ  يوس  ار  ناغم  **** دنروآ باتش  ات  هش  دومرفب 

دنتخاونب دنداد و  زاب  شهر  **** دنتخات غم  يوس  هش  نامرف  هب 

هتخورفارب شتآ  وچ  هناغم  **** هتخومآ تمدخ  غم  دمآرد 

دومن شتسرپ  شناغم  مسر  هب  **** دوز دید  ار  دیشروخ  هدنبات  وچ 

تسشن دیاش  هک  ییاج  دندناشن  **** تسد نابیقر  شهاش  نامرف  هب 

دنلب خرچ  هب  ات  نیمز  كاخ  ز  **** دنسپلد يرد  ره  زا  دش  یم  نخس 

دوزف یم  دوخ  ردق  دوخ  راتفگ  هب  **** دومن یم  رنه  سک  ره  �هزادنا  هب 

نهک تخرد  زا  تسر  هزات  لگ  **** نخس طاشن  دمآ  ودنه  رد  وچ 
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تفسن سک  ار  هتفسان  رد  نآ  هک  **** تفگ هتسب  هرگ  ياه  هتکن  یسب 

درک شوگ  رد  هقلح  رد  ار ز  ناهج  **** درک شونرپ  هقح  بل  زار  کلف 

هاگراب نآ  تخورفاک  تفگ  نانچ  **** هانپ یتیگ  رادناهج  يانث 

هتخادنارب دش  نخس  باقن  **** هتخادرپ ریپ  انث  زا  تشگ  وچ 

غارچ نشور  دیما  هب  دش  ناور  **** غاب يوس  يا  هناورپ  کیرات  هک 

دهد یئانشور  ار  هریت  نم  **** دهد یئانشآ  غارچ  ناک  رگم 

ناوج توق  هب  ریپ و  هشیدنا  هب  **** ناودنه همه  ياوشیپ  منم 

یسک ره  ار  هتسب  نآ  دیاشگن  هک  **** یسب مراد  هتسبرس  ياهنخس 

راگزور همه  رب  یئوت  دمآرس  **** راگزومآ رود  نیا  زک  مدینش 

تسوت يار  نک  زاب  هرگ  شفرد  **** تسوت ياتکی  رد  �هتشر  درخ 

دنوادخ هچ  رگا 
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تخب تسا  داد  زین  تشناد  رب  **** تخت یجات و 

باتفآ زا  منادرگب  شتسرپ  **** باوج مبای  وت  زا  ار  هتفگ  رگا 

تسب تخر  ناوت  رخ  رب  هرابرگد  **** تسد هب  یباوج  هش  زا  دیان  رگو 

رامش ار  سکچیه  نخس  رد  دور  **** رایرهش زج  هک  مهاوخن  نکیلو 

وت دیآ ز  خرف  نخس  باوج  **** وت دیآ ز  خساپ  شسرپ و  نمز 

يوگب يراد  هدیشوپ  هچ  ره  نخس  **** يوجم هناهب  اتفگ  رادناهج 

داشگ يدنه  ریشمش  وچ  ینابز  **** داد هسوب  نیمز  ودنه  �هدیدناهج 

هانپ یتیگ  راک  زا  شدیسرپب  **** هاش راوازس  ینیرفآ  درک  وچ 

؟ مرب نوچ  هر  هدننیرفآ  يوس  ****؟ مرب نوریب  تخر  دوخ  نم ز  نوچ  هک 

؟ تسد هب  هر  موش  نوچ  شمیوج  اجک  **** تسه هک  مناد  هدننیرفآ  یکی 

دیلک میوج  هک  زا  ار  هتسب  رد  **** دیدپان وا  تسا و  دیدپ  شناشن 

تسا دش  ینامسآ  ای  تسینیمز  **** تسدش یناعم  بحاص  هک  شدوجو 

شمیوگ اجک  شیاج  دنسرپ  وچ  **** شمیوج رظن  رد  ای  هشیدنا  رد 

ریس هدنسرپ  درم  دوش  تجح  هب  **** ریز الاب و  دراد ز  ياج  اجک 

زارد مه  نخس  نیا  تسهتوک  مه  هک  **** زاب داد  نینچ  خساپ  رادناهج 

یتفای هر  هک  ناد  نانچ  دزیا  هب  **** یتفات رب  يور  نتشیوخ  زا  وچ 

تسین ياج  ار  هدننیرفآ  ياج  هک  **** تسین يار  وا  ياج  ندرک  بلط 

درب هار  ودب  دناد  هشیدنا  هن  **** درمش دناوت  ار  وا  زار  سک  هن 

هاگتسد ار  هدید  ودب  دشاب  هک  **** هار هشیدنا  دراد  اهزیچ  نادب 

تسر هشیدنا  نآ ز  چره  تسا  وید  هک  **** تسج هشیدنا  رد  دیاشن  ار  ادخ 
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ریذپ شنیرفآ  دوب  یلایخ  **** ریمض رد  دوب  ناک  يا  هشیدنا  ره 

يامنهر دش  هدننیرفآ  يوس  **** ياج هشیدنا  رد  درادن  وا  چناره 

ار هام  دنک  ناهنپ  وت  زا  ربا  هک  **** ار هار  نیا  دش  دیاشن  تلفغ  هب 

رادب اجنیا  مه  يدیسر  اجنیا  وچ  **** راگدرک رب  هدرک  دوب  سب  ناشن 

سانشدزیا درم  درذگن  نیا  زا  **** سایق دش  نیمه  یسانش  دزیا  هب 

دیدپ دمآ  رگید  يزاب  بش  هب  **** دینش ردنکس  باوج  ودنه  وچ 

نیمز زا  چره  هک 
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نامگیب شدشاب  یهگ  تیاهن  **** نامسآ دشاب و 

هار تسین  ای  تسه  رگید  يزیچ  هب  **** هاگراب نیا  زا  نوریب  هک  هدربخ 

تسین هار  یتسین  رب  تسین  رگو  **** تسین هاگآ  سک  ناز  نوچ  تسه  رگا 

نخس رب  نز  هکس  رت  مرزآ  هب  **** نهک باسح  زا  تفگ  رادناهج 

زاب شیوخ  �هتشررس  هب  یئان  هک  **** زاتمرب نیمز  نامساز و  نورب 

دیود دیاشن  لدنم  نوریب ز  هک  **** دیشک لدنم  تفه  ناز  وت  رب  کلف 

تشط غیت و  اب  تسداتسیا  خرچ  هک  **** تشذگ دیاشن  نوخ  لدنم  نیا  زا 

دنب رهش  اهشیدنا  هتشگ  وا  رد  **** دنلب هاگراب  نیا  تسیراصح 

درب نوچ  یپ  زار  هدرپ  سپ  **** درذگنرد هدرپ  نیاز  هشیدنا  وچ 

ار زاغآ  ماجنا و  ياهربخ  **** ار زار  �هدرپ  رگد  دیوجن 

ياج هشیدنا  تسین  ار  هدیدان  هک  **** يامنهر دنز  اهناتساد  نیدب 

يا هدید  اطخ  ینیبب  وکین  وچ  **** يا هدیدان  هک  ارنآ  یشیدنا  رگ 

متشاگنب هشیدنا  رد  شلایخ  **** متشاگنا هدید  نم  هک  سک  اسب 

رامش متفرگ  يو  زک  دوب  نآ  هن  **** راک تقو  شمدید  نوچ  ماجنارس 

يوجتسج نیا  ندرک  ناوت  اجنآ  هب  **** يور هدیشوپ  تسه  رگد  یناهج 

تسارچ تمسق  ود  رب  ناهج  کلم  هک  **** تسار يوگ  نم  هب  شتفگ  هراب  رگد 

نتساوخ رگد  یناهج  دیاب  هچ  **** نتسارآ یبوخ  نیدب  یناهج 

تسیچ رهب  زا  ندرک  رفس  اجنآ  هب  **** تسیز میناوت  اجنیاک  تسادیپ  وچ 

تسخن دیاب  هچ  نتشذگ  اجنیا  هب  **** تسرد دمآ  هگنتسشن  اجنآ  وچ 

درگ يوشورف  لد  زا  ناد و  نینچ  **** درم هداس  يا  تفگ : هش  دنمدرخ 
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دیلک اجنیا  جنگ و  دوب  اجنآ  هک  **** دیرفآ نادب  یتیگ  ود  دزیا  هک 

يوردب ار  هتشک  رب  اجنآ  رد  **** يونراک تشک و  ینک  اجنیا  رد 

تسشن دیاب  لاح  یکی  رب  نآ  رد  **** تسه هچ  ره  دوخ  لاح  زا  ددرگ  نیا  رد 

نیرفآ نارد  شنیرفآ  نیا  رد  **** نیرفآ ناهج  دزرب  راگرپ  ود 

تشگزاب ار  لیس  دوب  ایرد  هب  **** تشذگ دیابب  لپ  رب  نیا و  تسلپ 

رارق نتفرگ  دیاب  شایرد  هب  **** راسهوک زا  ددرگ  ناور  همشچ  وچ 

تسیچ ناج  هک  **** ریپ يودنه  دیسرپ  هراب  رگد 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1717 

http://www.ghaemiyeh.com


ریذپ ناج  رکیپ  رد 

تستفای دبلاک  وا  زا  يرارش  **** تستفات یشتاک  ارم  دیامن 

تسیکش ار  یسک  رگ  دوب  دب  نیا  رد  **** تسیکی شتآ  ناج و  ندرم  ورف 

هاگن یتخل  درک  وا  رد  يدنت  هب  **** هاش تشگ  لد  مرگ  وا  رد  شتآ  وچ 

تسوت ناج  دوب  شتآ  یناج  رگا  **** تسوت ناس  ینمیرهاک  تفگ  ودب 

تشگزاب ودب  دمآ  هک  سک  نآ  زا  **** تشگ زاس  رفس  نوچ  ناج  هک  يدناوخن 

تسج زاب  وا  ياج  ناوت  خزود  هب  **** تسخن ناج  شبنج  دوب  شتآ  وچ ز 

غارچ نوچ  دوب  ناج  ندرم  ورف  **** غارف تقو  هب  یتفگ  هکنآ  رگد 

ياج زاب  دوش  نکیلو  دریمن  **** يارگ يولع  ناج  يا  هتفگ  طلغ 

درمب ناج  ای  داد  ناج  دنیوگ ؟ هچ  **** درپس ناج  وا  هک  یصخش  تیاکح ز 

قرف هدرم  ورف  ات  دوب  هداد  ز  **** قرز تسین  نیا  داد و  ناج  دنیوگب 

كاخ بآ و  زا  هن  یهلا  رون  ز  **** كاپ تسیغورف  ناک  رذگرد  ناج  ز 

زاین دمآ  شباوخ  ندیسرپ  هب  **** زاس درک  نخس  ودنه  هنوگ  رگد 

لابورپ دروآ  نورب  ورین  هچ  **** لایخ رد  ار  باوخ  �هدننیب  هک 

تشذگرس ناهج  رد  ناهج  دنیبب  **** تشد هوک و  دور  لزنم  هب  لزنم  هک 

تسیچ شقن  نیا  دش  نآ  دنبشقن  رگ  و  **** تسیک هتفخ  نیا  تساجنآ  هدننیب  وچ 

زیخ هناخ  دوب  یلایخ  زا  باوخ  هک  **** زیت هاش  دش  هراب  رگد  خساپ  هب 

تسیگناگیب هن  یئانشآ  نآ  رد  **** تسیگناخ اهباوخ  همه  لایخ 

بات رون و  نآ  دزیخ  یم  وت  عمش  ز  **** باوخ هب  ینیب  هدنز  رگ  هدرم  رگا 

تسوت كاردا  يانمت  �هدومن  **** تسوت كاپ  �هشیدنا  �هدنیامن 
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تفخ هک  سکنآرب  ادیپ  تشگ  ارچ  **** تهفن زار  هک  دیآ  لد  رد  ترگ 

لاح چیه  تروص  وارب  دشوپن  **** لایخ رد  دوش  هنهرب  نوچ  ناور 

تسا ربهر  ار  جنگ  نآ  يرادیب  هب  **** تسا رگتضایر  وک  یسک  ینیبن 

شورس زا  باوخ  باوخ و  زا  سک  رگید  هک  **** شوه رادیب  درم  نآ  دنیب  نامه 

تفج ساملا  كون  اب  درک  رهگ  **** تفگ هب  دمآرد  ودنه  هراب  رگد 

هک

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1719 

http://www.ghaemiyeh.com


ارم هد  ییهاگآ  دب  مشچ  ز  **** ارم هد  ییهاش  دب  مشچ  یب 

دز مشچ  دنک  ار  دوخ  يوکین  هک  **** دب مشچ  شبنج  رد  تسورین  هچ 

يازگ ناج  �هدننیب  تسا  هدیدن  **** يامزآ ناهج  رترگراک  وا  زا 

دسر شیازف  ددنسپ  هدید  وچ  **** دسر شیامزاک  ار  زیچ  همه 

دروآ دنب  ریز  شندرگ  رس و  **** دروآ دنسپ  وا  چره  هک  ار  وا  زج 

فرح چیه  رد  میدیدن  یتسرد  **** فرژ میدید  هک  رد  یتفرح  ره  هب 

تسرد دش  وا  ریت  هگ  جامآ  رب  **** تسخن زک  دش  رادنامک  کی  نیمه 

وا يوخ  زا  تفآ  درب  هچ  زا  دنپس  **** وا يورین  تسورین  هچ  ات  وگب 

ما هدیدنسپ  ان  ای  هدیدنسپ  **** ما هدید  دب  مشچ  نم  هک  مناد  هچ 

سانش ینعم  يار  زا  درآ  نینچ  **** سایق بحاص  هک  شتفگ  رادناهج 

ریزگان دنک  یئاوه  رب  رذگ  **** ریگیاج رظن  ددرگ  هچ  ره  رب  هک 

نتخاس مد  يار  اوه  اب  دنک  **** نتخات یمه  دراک  زیچ  نآ  رب 

هار هنخر  نآ  رد  دیاب  زین  اوه  **** هاگ هنخر  نادب  درآرد  نوچ  هنب 

دنزگ دیان  زیچ  نآ  ناکرا  رد  **** دنمدوس دوب  یئاوه  رگ  اوه 

كاغم رد  ار  زیچ  نآ  دزادنیب  **** كانرهز دوب  نوچ  اوه  جازم 

دب مشچ  یهارمه  هب  درآ  دب  **** دز مشچ  رب  هکنآ  تسا  دب  یئاوه 

تفگن سک  ناک  تسه  یتلع  نیا  زج  **** تفهن رد  نم  کیدزن  هب  نکیلو 

رظن شیپ  تسا  دنور  شقن  هک  **** رگراک نانچنآ  تسا  دب  مشچ  هن 

لامشوگ دهد  شمشچ  بیدأت  هب  **** لایخ رد  ییراک  بجع  دنیب  وچ 

وا هاگرظن  رد  وا  زج  دیابن  **** وا هار  رد  تسیناور  بجعت 
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شدیآ تفرگ  رد  نتخاب  اغد  **** شدیآ تفگش  یفیرح  شقن  وچ 

چیه راتفرگ  ددرگن  ات  نادب  **** چیپ چیپ  دهد  ار  نک  راتفرگ 

ناهد رد  دتفوا  شا  هرد  نهد  **** ناهگان دسر  یمشچ  هک  ار  یسک 

نورب درآ  یناشیپ  يراخب ز  **** نوخ شوج  ار  مشچ  �هدنناسر 

سر مشچ  نآ  دوب و  نز  مشچ  نیا  هک  **** سب دنسانش و  ینعم  ود  ره  نیا  هب 

تفآ هک  **** هتخورفا دش  نآ  یپ  زا  دنپس 
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هتخوس دوش  شتآ  هب 

زارف دمآ  شتآ  دنپسا  هب  نوچ  هک  **** زار تستفگ  هنوگرگد  رگنوسف 

دنزگ دراد  زاب  هرز  دوخ  کلف  **** دنپس نیگشم  دود  کلف  رب  دسر 

تسد هب  يدنه  دالوپ  دروآرد  **** تسرپ یمور  يودنه  هراب  رگد 

لاف شقن  دنز  نوچ  دهد  نوچ  ربخ  **** لاگسرتخا درم  دب  کین و  زا  هک 

نومنهر دوش  نوچ  دب  هب  کین و  هب  **** نورب دیان  راک  زا  هک  یشقن  ز 

يدب ای  دسر  یکین  نآ ز  چره  هک  **** يدزیا �هیام  نآ  شتفگ  نینچ 

تسادب دب  رگا  تسکین  کین  رگا  **** تسا دبنگ  نیا  شقن  رد  هنییآ  ره 

دناوخ شقن  یمه  دناوت  علاط  ز  **** دنار هعرق  نوچ  لاف  �هدنلاگس 

تسر عرز  نارد  دهاوخ  هک  یمخت  ز  **** تسرد دیامن  علاط  رادومن 

هاگ هضرع  نیا  رد  يزاین  دنیب  وچ  **** هانپ شنیرفآ  تسه  هک  یئادخ 

زار ياهیندوب  ام  هب  دیامن  **** زاین دشاب  هکنآ  �هزادنا  هب 

دیدپ ام  رب  هتسبرس  زار  دنک  **** دیلک وا  اب  یشورس و  دتسرف 

دش تسد  زا  شریشمش  هرابکی  هک  **** دش تسم  نانچ  ودنه  هداب  نآ  زا 

گنر ود  دش  ارچ  تروص  ياهقرو  **** گنز نیچ و  زک  دیسرپ  هراب  رگد 

دیپس دش  نآ  تشگ و  هیس  نیا  ارچ  **** دیول رد  اه  گنر  دوب  ناسکی  وچ 

يوجم يو  زا  یگنر  یکی  تسگنر  ود  **** يوگ �هدنیارگ  نیا  تفگ  رادناهج 

شبح رد  یکی  نیچ  رد  يور  یکی  **** شو هنییآ  دیشروخ  تسیور  ود 

هایس رد  اهیور  رگد  یئور  هب  **** هام وچ  ار  اهیور  دنک  یئور  هب 

لاگس شناد  گنهرف  دش ز  نوبز  **** لاوئس نیدنچ  هب  اناد  يودنه  وچ 
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دز كالفا  رب  رس  یمرخ  زا  هش  **** دز كاخ  رب  هسوب  هش  میلست  هب 

يادخ مان  دندناوخ  دندیمد و  **** يار شوه و  نانچ  رب  ناکریز  همه 

تسخن شنیرفآ  رد  میکح  تفه  اب  ردنکسا  نتخاس  تولخ  شخب 19 - 

ناتساد نیا  رد  هد  ییرای  ارم  **** ناتساب هر  نآ  رایب  ینغم 

مرب نایاپ  هب  هر  ناتساد  نیا  رب  **** مرب ناج  رگم  یتیگ  ناتسدز 

نهک زور  هزات  هش  هب  دش  نوچ  هک  **** نخس نیا  فوسلیف  زا  دمآ  نینچ 

هدنخرف تخب  يزوریف  هب 
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لام کلم و  ندیشخب  هب  دمآرد  **** لاف

مور لها  زا  یشیورد  داتفارب  **** موب زرم و  نآ  رد  وا  ششخب  سب  ز 

شرب نامرف  هتشگ  یهدنامرف  هب  **** شردرب ناورسخ  رس  دنداهن 

تخت هزوریف  هب  دشرب  زور  یکی  **** تخب زوریف  هاش  یگدنخرف  هب 

داشگ یم  هگ  تسب و  یم  جرد  یهگ  **** داد نید و  زا  فاصنا و  زا  دنار  نخس 

دومن تبغر  شیوخ  هگتولخ  هب  **** دوب هک  رد  نآ  زا  تفگ  نخس  یتخل  وچ 

تفرن یئاطخ  سک  رطاخ  رب  هک  **** تفه درک  نیزگ  نافوسلیف  نآ  زا 

ریپ طارقس  انرب و  سانیلب  **** ریزو ار  تکلمم  دب  هک  وطسرا 

سوب تسد  ناشدرک  سدقلا  حور  هک  **** سویروفرف سیلاو و  نوطالف و 

ياج درک  نامسآ  نیمتفه  رب  هک  **** يار کین  سمره  نیمتفه  نامه 

هاگ هطقن  هدش  هش  هریاد  نآ  رد  **** هاش درگ  رب  راگرپ  تفه  نینچ 

رود داب  زا  مه  یلاخ  هداب  زا  مه  **** روه هدنبات  وچ  یمزب  هدنزارط 

راک هب  دمآرد  یخارف  وربا  هب  **** رابگنت سلجم  نآ  رد  هش  لد 

تفهن رد  ام  زار  دوب  یک  ات  هک  **** تفگ داشگب و  زار  ناگدنناد  هب 

يدرخب رد  زور  کی  میراذگ  **** يدوخیب دش و  یتسم  هب  بش  یسب 

رهپس ياه  هتسب  رس  میئاشگ  **** رهم هام و  رد  مینیب  زورما  کی 

تشرد كاخ  هب  دمآرد  هنوگچ  **** تشپ واگ  هگرخ  نیاک  مینادب 

ریلد دیاب  تفگ  دب  هک  ناسنادب  **** ریز الاب و  دوب  ات  دوب  نینچ 

تسخن زا  دوب  هچ  لوا  بیکرت  هک  **** تسرد يار  هب  دمآ  بجاو  نانچ 

ورشیپ دش  هنیشیپ  دوب  انب  **** ونب ون  شهاک  شیازفا و  هچ 
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دوبک خرچ  مارجا  زا  میئوجب  **** دوپورات نیا  رد  ار  ببس  نیتسخن 

راگزور نیا  زا  دعب  مه  هب  دراین  **** راگزومآ یعمج  یکریز  نیدب 

جنگ هب  دشورف  دهاوخ  ياپ  ارک  **** جنر هار  نیا  ردام  زک  مینادن 

شیپ دوب  نوچ  زاغآ  زا  راک  نیا  هک  **** شیوخ گنهرف  هب  کی  ره  دیئوگب 

نیمز اب  دش  هدرک  نامسآ  تسخن  **** نیرفآ ناهج  مکح  ریدقت و  هب 

نوچ ناهج  راهب  لوا  هک  **** تفهن زا  میروآ  نورب  ات  ایب 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1725 

http://www.ghaemiyeh.com


تفکش

؟ انغ لوا  زاس  زا  دمآ  گناب  هچ  ****؟ انب رگ  انب  شداهن  هنوگچ 

درک زاب  ار  هتسبرس  جنگ  نانچ  **** درک زاغآرس  ار  نخس  نیا  هاش  وچ 

نخس نافوسلیف  رب  تسبورف  **** نهک هاگراک  نآ  خیرات  ز 

باوص رکف  هب  دمآ  بجاو  نخس  **** باوج رد  ار  هدنشوین  نکیلو 

تسخن یئاوشیپ  دنک  وطسراک  **** تسرد يار  هب  تصخر  تفر  نانچ 

یلاعتیراب هاگرد  هب  شیاین  شخب 2 - 

ریزگان ادخ  زا  ار  هدنب  دوب  **** ریگتسد ار  هدنب  یئوت  ایادخ 

یندوشخب كاخ  رب  ياشخبب  **** یندوب هدوب و  قلاخ  یئوت 

هد میراگتسر  دوخ  ياغوغ  ز  **** هد میرای  شیوخ  شیاشخب  هب 

تسد هب  يدارم  ره  وت  هب  دیآ  هک  **** تسه هک  يدارم  ره  زا  مهاوخ  ار  وت 

شمجنا زا  هن  دسرت  خرچ  زا  هن  **** شمگ يدرکن  دوخ  زا  هک  ار  یلد 

كاخ زیر  نیمز  رب  نامسآ  تسه  وچ  **** كاب هچ  مجنا  خرچ و  زا  یتسه  وت  وچ 

تشهب رب  اقب  دش  ارچ  تلاوح  **** تشرس مرخ  بوخ و  نینچ  یناهج 

رتبوخ نآ  یتفگ  رتبوخ  نآ  وچ  **** رگد دشابن  دوب  رتبوخ  نیا  زا 

ام يار  زا  یبوخان  شقن  ربب  **** ام ياج  نک  بوخ  هضور  نآ  رد 

سب یناد و  هک  نک  نانچ  یناد  وت  **** سک هن  مناد  شیوخ  هراچ  نم  هن 

دیپس رد  یکی  هایس و  رد  یکی  **** دیما رب  یسک  ره  وت  راکبلط 

يرد رب  یسک  ره  نانک  عرضت  **** يرب دبای  وت  غابز  ات  نادب 

نم هب  هد  نآ  نیا و  ار  وت  میوگ  هک  **** نتشیوخ رد  هرهز  نآ  نم  منیبن 
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يوا هن  یشاب  هدنشخب  وت  مبایوچ  **** يوجتسج یسک  ره  زا  تجاح  منک 

تسوت هاگرد  يوس  همه  زاین  **** تسوت هار  رد  هچ  ره  زا  ینغتسم  وت 

نکم مگ  دوخ  هار  زا  هتشر  رس  **** نکم مدرم  وید  ارم  شورس 

مرسرب یگناگیب  كاخ  نکم  **** مرد يداشگ  یئانشآ  رب  وچ 

ناسک مشچ  یغارف ز  مبای  هک  **** ناسر یغورف  دوخ  زا  نم  مشچ  هب 

ماوت غاب  یغرم ز  هک  ناد  نانچ  **** ماوت غارچ  بش  هناورپ  وچ 

رخآ نک  مگرزب  **** تسدریز نم  مدرخ  هچرگ  نیبم 
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تسه تیگرزب 

رون دنکفا  نم  رب  وت  يورین  هک  **** رود هدید  زا  مدرخ  رد  هرذ  نآ  نم 

مدمآ دیلک  ار  اهجنگ  رد  **** مدمآ دیدپ  نوچ  وت  يورین  هب 

نهک جرد  هزات  منک  هر  رگد  **** نخس طاسب  لوا  مدرب  رسب 

هار يامنب  زین  مدق  رخآ  هب  **** هاگتسد میداد  نخس  لوا  هب 

ار کیراب  هار  نیا  دنیب  هب  هک  **** ار کیرات  كاخ  نیا  هد  یئافص 

ياپو تسد  منز  وت  يدونشخ  هب  **** يانگنت نیدب  هر  نیزک  منارب 

نم راتفگ  يدرگ ز  دونشخ  هک  **** نم راک  رد  داب  نانچ  تظافح 

تربمغیپ لوق  زا  رس  مچیپن  **** ترب میآ  يدونشخ  هار  زا  وچ 

وطسرا راتفگ  شخب 20 - 

دنلب رادجات  رب  تفگ  انث  **** دنمشوه لدنشور  يوطسرا 

شاب هدنیاشگ  ار  یگتسب  رد  **** شاب هدنیارگ  شناد  هب  میاد  هک 

يز دازآ  دیاشگن  هک  يدنب  ز  **** يز داش  نیرفآ  داد  يورین  هب 

رامش میامن  یتسه  زاغآ  زک  **** رایرهش زا  دمآ  نینچ  نامرف  وچ 

درک ود  شبنج  هکنادنچ  دیبنجب  **** درف دوب  یشبنج  یکی  نیتسخن 

دازب ون  یشبنج  یشبنج  ره  ز  **** داتف اج  کی  هب  شبنج  ودره  نآ  نوچ 

دوب دروخ  رد  ياجکی  هب  شبنج  هس  **** دوب درف  یشبنج  نآ  هکنآ  زجب 

دش راتفرگ  طخ  نآ  رد  يرود  هس  **** دش رادیدپ  شبنج  هس  ناز  طخ  هس 

نایمرد يرهوج  دش  دنمونت  **** نایع زکرم  يرود ز  هس  نآ  تشگ  وچ 

درک هدنبنج  مسج  وا  مان  درخ  **** درون زا  نورب  دمآ  رهوج  نآ  وچ 
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راگزور یسب  نابنج  دوب  یمه  **** رارق دمان  هدنبنج  مسج  نآ  رد 

دوب هدنباتش  زکرم  يالاب  هب  **** دوب هدنبات  هکنادنچ  مسج  نآ  زا 

دیمرآ ریز  هچنآ  تفرگ  تنوکس  **** دیود الاب  هچنآ  تشگ  هدندرگ  وچ 

كاپ ناشفرد  رهپس  دش  ناور  **** كانبات �هدندرگ  مسج  نآ  زا 

دید شیپ  دوخ  لیم  هریاد  يوس  **** دید شیوخ  زکرم  رب  هک  یلیمز 

دوب هدنیامن  شبنج  هلاس  همه  **** دوب هدنیارگ  لواک  لیم  نآ  هب 

دنلب رهپس  دش  روزاس  وزک  **** دنب تسب  نانچ  لوا  راگرپ  وچ 

دیمد شدرگ  يورین  شتآ ز  هک  **** دیدپ دمآ  شتآ  رهپس  تشگ  ز 

شتآ يورین  ز 
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داهن دراد  مرگ  وا  دننام  هک  **** داشگ یئاوه 

شرب زا  دوب  رود  یگدندرگ  هک  **** شرهوگ دش  هدنیارگ  يرت  هب 

كاپ زغن و  شوخ و  یبآ  دمآ  دیدپ  **** كاغم رد  ییرت  اوه  زا  دیکچ 

تسپ كاخ  نیا  دش  ادیپ  درد  نآ  زا  **** تسشن يدرد  بآ و  تشگ  هدوسآ  وچ 

ياج شیوخ  زکرم  رب  دنتفرگ  **** يادخ رما  هب  رهوج  راچ  ره  وچ 

دنتخیگنارب اهینتسر  وا  زو  **** دنتخیمآ مه  رد  همه  جازم 

هتخاس روناج  دش  هنوگ  ره  ز  **** هتخادرپ ياهینتسر  نآزو 

سایق ندومن  ناوتن  شیب  نیا  زا  **** سانش تبسن  لقع  �هزادنا  هب 

سیلاو راتفگ  شخب 21 - 

نهک ناهج  رد  هش  دابون  هک  **** نخس اناد  سیلاو  دنار  نینچ 

داب دنمورب  یهوژپ  شناد  هب  **** داب دنمونت  شناد  میلعت  هب 

ناشن دراد  هچناز  دهد  سک  ره  هک  **** ناشکندرگ رالاس  دومرف  وچ 

تسخن زا  دوبن  رهوج  بآ  زج  هک  **** تسرد شناد  هب  نم  رب  تشگ  نینچ 

دیمد لخلخت  رد  یشتآ  وزک  **** دیسر یئاج  هب  ندومن  شبنج  ز 

رادبآ وا  زا  دنام  ورف  یئاوه  **** راخب زا  قرب  دنار  نورب  شتآ  وچ 

یگتسب نآ  زا  تشگ  روزاس  نیمز  **** یگتسهآ زا  بآ  تفرگ  فشاکت 

تفرگ یئاون  تعیبط  زا  ناهج  **** تفرگ ییاج  صاخ  رهوج  ره  وچ 

دومن شبنج  نودرگ و  تسب  هرگ  **** دوب هلمجنآ  شوج  رس  هک  یفطل  ز 

دیدپ دمآ  رکیپ  نینچ  یبآ  زک  **** دینش دهاوخن  ار  نیا  رگاشوین 

ناتساد نیا  رب  یعطق  تسا  یلیلد  **** ناتسار رب  هفطن  رادومن 
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سانیلب راتفگ  شخب 22 - 

تسب هسوب  نیمز  مسلط  ار  نیمز  **** تسشن وناز  هب  اناد  سانیلب 

يادخ نیرفآ  داب  وت  رب  اهش  **** ياج هب  شنیرفآ  تسه  هکنادنچ  هک 

رون هدید  اب  هدید  هب  رون  اب  هک  **** رود هاش  لد  ادابم  شناد  ز 

تسخن ياهزار  منک  ادیپ  هک  **** تسجزاب نانچ  ورسخ  گنهرف  وچ 

دنتخاس وزا  بیکرت  دوب و  نیمز  **** دنتخادرپ هک  یمسلط  نیتسخن 

راخب دمآرب  وز  یگدرسفا  هب  **** راک درک  وا  رد  شبنج  يورین  وچ 

دوب كالفا  مارجا  راوازس  **** دوب كاپ  هدنشخر و  هچ  ره  وا  زا 

تشاذگ یم  يا  هیام  يزکرم  رهب  **** تشادن يدنلب  ناکاهشخب  رگد 

تسا نشلگ  نیا  قاط  نیرتالاب  هک  **** تسا نشور  شتآ  وا  زا  شخب  یکی 

تسوک دننادن  دبنجن  وا  ات  هک  **** تسوخ هدنبنج  داب  وزا  شخب  مود 

ریزگان يرگ  قوار  شتسه ز  هک  **** ریذپ قنور  بآ  وزا  شخب  موس 

كاندرگ هدش  شدرگ  بوکرس  ز  **** كاخ تسه  نیمراچ  تمسق  نامه 

طارقس راتفگ  شخب 23 - 

نب لخن  هشوخ  دشزیر  بطر  **** نخس تبون  داد  ار  طارقس  وچ 

شاب هدنیارگ  شناد  هب  نید و  هب  **** شاب هدنیاپ  تفگ  ار  يوجناهج 

داب وت  راکشآ  ناهج  تفهن  **** داب وت  راکش  اهوزرآ  همه 

ناهن شهوژپ  نیا  تسه  هک  دناد  هک  **** ناهج رایرهش  �هدیسرپ  ز 

شیوخ يالاک  ضرع  یسک  ره  دنک  **** شیوخ يار  �هزادنا  هب  نکیلو 

دوبن شنیب  دنوادخ  دزیا  زج  **** دوبن شنیرفاک  قرو  نیتسخن 
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دنمدوس وا  ناراب  قرب و  نامه  **** دنلب يربا  تخیگنارب  تبیه  ز 

رهم هام و  وا  قرب  زا  دمآ  دیدپ  **** رهپس ادیپ  تشگ  وا  ناراب  ز 

داتسیا شیوخ  ياج  رب  تشگ و  نیمز  **** داتف وا  راخب  زک  یتیهام  ز 

درمش دیاشن  رب  نخس  هفازگ  **** دربن هر  نومنهر  رتشیب  نیا  زا 

سویروفرف راتفگ  شخب 24 - 

سویروفرف دروآ  خساپ  نینچ  **** سوب داد  نیمز  كاخ  هک  هگنآ  سپ 

ریگ رود  رواد  ناهج  يداب  وت  **** ریذپ شمارخ  دشاب  رود  ات  هک 

رهق درک  ار  دادیب  وت  داد  هک  **** رهد داباتم  رب  وت  داد  زا  رس 

سایق زا  ارم  دمآ  لد  رد  نانچ  **** سانش دزیا  هاش  ندیسرپ  ز 

دیرفآ يرهوج  نیرفآ  ناهج  **** دیدپ دش  ناهجنیاک  رتشیپ  نازک 

رادبآ رهوج  نآ  دش  یبآ  هب  **** راگدرورپ ضیف  ندرورپ  ز 

ياج تفای  ربز  رگید  ریز و  یکی  **** ياشگ رهوج  بآ  نآ  دش  همین  ود 

کشخ همین  کی  تشگ و  رت  همین  یکی  **** کشم روفاک و  وچ  همین  ود  نآ  عبط  هب 

ریگ مارآ  همین  رگد  یکشخ  ز  **** ریذپ شبنج  همین  یکی  يرت  ز 

نامز رد  نیمز  هدیمرآ  نیا  دش  **** نامسآ ریذپ  شبنج  بآ  نآ  دش 

ياج تسین  ار  هشیدنا  طخ  نیز  نورب  **** يامن ششوک  تساجنیدب  ات  درخ 

سمره راتفگ  شخب 25 - 

دیلک دمآرد  یئاخ  ریجنز  ز  **** دیسر سمره  هب  یئامزآ  لفق  وچ 

درک زاغآ  هش  ياعد  رب  نخس  **** درک زاب  هرگ  ناک  رتشیپ  نآ  زا 

دنمزوریف داب  هش  يار  لد و  **** دنبز نداشگ  دیاش  هچ  ره  رب  هک 
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وا مان  يورسخ  نیا  زا  داد  رگم  **** وا ماک  رب  هدندرگ  داب  کلف 

راب هویم  ره  خاش  دهد  یلقن  هک  **** رایتخا تسا  دمآ  نینچ  ار  هش  وچ 

تشگزاب منک  شسرپ  يوس  نونک  **** تشذگ دیابن  نامرف  مه ز  ارم 

هاگن مدرک  هزوریپ  قاط  نیا  رد  **** هار هشیدنا  هب  مدرب  هک  هگنآ  زا 

هوک جوا  رب  تسیدود  وچ  قلعم  **** هوکش ایرد  قاط  نیا  هک  منآرب 

كاپ یفاص و  تسیرون  هدنزورف  **** كانلوه نینچ  يدود  يالاب  هب 

رود هتشگ  مه  هچیرد ز  هچیرد  **** رون شیپ  رد  دود  نیا  تسیباقن 

تستفات نورب  يرون  هزادنا  هب  **** تستفای هر  دود  زک  هتخر  رهز 

باقن زا  نورب  دیاک  تسیغورف  **** باتفآ ات  هام  زا  مجنا  نامه 

تسخن زا  دیرفآ  نوچ  هک  منادن  **** تسرد منادب  شنیرفآ  دوجو 

نوطالفا راتفگ  شخب 26 - 

داشگ رهوگ  جنگ  لد  يایرد  ز  **** داتسوا دوب  هلمج  رب  هک  نوطالف 

ناهن يزار  چیه  شلد  زا  دابم  **** ناهج هاشداپ  درخ  نشور  هک 

داب شیراگتسر  هر  رب  رذگ  **** داب شیرای  راک  رهب  تلود  ز 

وا كاردا  زا  میسرت  میئوگب و  **** وا كاپ  لد  دسرپ  هک  یثیدح 

سرد میناوخ  هدیدان  حول  زا  هک  ****؟ سرت میرادن  نوچ  اطخ  فرح  ز 

تسخن شنیرفآ  دوب  زیچان  هک  **** تسرد دش  نانچ  نم  �هشیدنا  رد 

ياج هب  يدوب  هیام  دبا  ات  لازا  **** يادخ يدیرفآ  زیچ  زیچ  زا  رگ 

تسادج یئادخدک  ادج  یئادخ  **** تساخ هیام  زا  هچ  ره  دوب  دلوت 

زاین دشابن  دلوت  نیدنچ  هب  **** زاسراک درخ  دناوخ  هک  ار  یسک 
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تشادن یجنایم  رهوگ  چیه  رد  هک  **** تشاگن ار  يرهوگ  ره  هناگادج 

هتساخرب تشگ  نایم  زا  فالخ  **** هتسارآ دش  رهوگ  هب  رهوگوچ 

ياپ هب  یصخش  درک  يرورس  نیدب  **** يارگ فلاخم  ناشکرس  نآ  زا 

سانشدزیا تربع  نادب  دش  ناوت  **** سایق يروم  رپ  زا  يریگ  رگا 

ردنکسا راتفگ  شخب 27 - 

دز هام  رب  ردق  �هکس  نخس  **** دز هاش  رب  هعرق  نخس  متخ  وچ 

دوب قاط  ناهج  رد  یلد  نشور  هب  **** دوب قافآ  دیشروخ  هک  ردنکس 

نانچنآ دنتخاس  نمجنا  ورب  **** نانشور ناک  دوب  ینشور  نآ  زا 

راگزور نآ  درآ  ناکریز  همه  **** راگزومآ هاش  دوب  كریز  وچ 

درک شون  ار  ماج  ره  هناگادج  **** درک شوگ  ناکریز  نآ  تفگ  هش  وچ 

يادخ زا  درک  هزات  نیرفآ  یسب  **** ياشگ لکشم  نافوسلیف  نآ  رب 

نارتخا رد  هشیدنا  مدرک  یسب  **** نارورپ رنه  يا  تفگ  هاگنآ  سپ 

تسخن زا  ناشدوب  يا  هدنراگن  **** تسرن دوخ  زا  تروصنیا  هک  منآرب 

نوچ هک  منادن  ار  شندیراگن  **** نورد زا  تسه  هک  مناد  هدنراگن 

یمتسناوت نم  دنک  وک  نامه  **** یمتسنادب رگ  وا  درکنوچ  ز 

ریزگان لمع  رد  شندرک  ناوت  **** ریمض ردنا  دیاک  یتروص  نآ  ره 

دنار میناوت  نوچ  وا  رد  سجت  **** دناوخ مینادن  تقلخ  حول  ام  وچ 

دیا هدنار  فلتخم  نوچ  هک  نیب  نخس  **** دیا هدناوخ  قرو  ار  نامساک  امش 

دنب شقن  یب  تسین  ناهج  شقن  هک  **** دنسپ دشابن  نتفگ  شیب  نیا  زا 

یماظن میکح  راتفگ  شخب 28 - 
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دیدن سک  ار  هتسب  لزا  شقن  هک  **** دیلک نابنجم  رد  نیا  رب  یماظن 

تسپ الاب و  تسا  دیرفآ  چره  ز  **** تسه هچ  ره  هدننیرفآ  گرزب 

درک رادیب  هدید  شدوخ  رون  ز  **** درک رادیدپ  ار  درخ  نیتسخن 

تشادن ناهنپ  چیه  درخ  مشچ  ز  **** تشاگن تردق  کلک  زک  شقن  نآ  رب 

تسب زاب  درخ  مشچ  هدرپ  نآ  زک  **** تسب زاغآ  زک  لوا  شقن  رگم 

زاب درک  درخ  مشچ  هباصع ز  **** زارط نیتسخن  شقن  هتسب  دش  وچ 

دیلک شداد  زاب  درخ  تسدب  **** دیدپ دماک  هدیشوپ  جنگ  نآ  ره 

دوب هتسبرب  مشچ  درخ  اجنآ  زو  **** دوب هتسبرس  هک  یباسح  لوا  زج 

درب هرود  هب  یسرپ  وچ  ار  درخ  **** درخ زا  دوبن  ناهنپ  هک  اج  رگید 

هاوخم تیاکح  وز  نکم  تیاکح  **** هار تسب  درخ  رب  وک  هداج  نآ  زو 

درمش دناوت  لزنم  گنسرف و  هک  **** درب هار  درخ  دناوت  اجنآ  هب 

یسک دناسر  اجنآ  هشیدنا  هک  **** یسب دش  رترود  نازا  بیغ  هر 

يدنمدرخ
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تسب هدید  وزا  دوب  یندیدان  وچ  **** تسه هچ  ره  زک  تسارنآ 

دوزف ناوتن  هدرپ  نیا  رب  یئاون  **** دومن هر  ار  وت  عناص  هب  تعنص  وچ 

گنت هار  زا  دمآ  نورب  هنوگچ  **** گنل مین  بکرم  اب  هک  نیب  نخس 

مارخ ارضخ  تسیفاکش  اراخ  هک  **** مان رضخ  فتاه  نآ  هک  انامه 

دورف دبنگ  دمآ ز  نم  خاک  هب  **** دورد زا  دعب  دیناسر و  مدورد 

مرن زاوآ  هب  نم  اب  تفگ  نخس  **** مرگ درک  نخس  رب  ارم  غامد 

لال ياهنابز  رب  نکم  تلاوح  **** لاگس تولخ  ياهنخس  نیدنچ  هک 

نخس يدنب  هچ  نافوسلیف  نآ  رب  **** نب خیب و  ار  ورس  نیا  يراخیم  وت 

زغم هدیسوپ  ياهناوختسا  نآ  رب  **** زغن ياهنخس  دیاب  تسب  ارچ 

شیوخ ناوخ  رس  رب  هنب  هنیکش  **** شیوخ نان  روخم  رب  ناسک  ناوخ  هب 

دنمجنا رب  هنتف  نمجنا  رب  هن  **** دنمدرم ان  رود  مدرم  یلب 

تسوکن یکاخ  هکلب  یمدآ  كاخ  هن  **** تسود كاخ  نیمز  نوچ  یلو  یکاخ  هن 

زاب هرهم  مه  تسادزد و  هرهم  مه  هک  **** زاس گنرین  كاخ  نیا  دش  دبعشم 

ناهد زا  نورب  درآ  هراب  رگد  **** ناهن رد  فک  هب  ار  يا  هرهم  دنک 

دروجال اب  لین  شندروآرب  **** درز خینرز  تسه  شندرب  ورف 

کشم فان  دروآ  راهب  لصف  هب  **** کشخ دوع  دروخ  یم  نازخ  تقو  هب 

درپس دهاوخ  زاب  نوچ  هک  منادن  **** درشف دهاوخ  هک  ار  یمدآ  نت 

تسا یگدنکارپ  رد  یتسین  رد  هن  **** تسا یگدنکآ  شکاخ  رد  هک  ام  نت 

ریذپلد دوب  مهارف  دیآ  رگ  **** ریگیاج دوب  وک  يا  هدنکارپ 

زیب كاخ  دروآ  عمج  بامیس  هب  **** زیر زیر  نیمز  رب  دوب  نآ  چره  وچ 
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زارف درآ  هر  رگید  بامیس  هب  **** زاس هراچ  ار  هدنکارپ  رز  وچ 

ناوت یم  دوب  یعمج  هراب  رگد  **** ناور شدوب  هک  ار  ام  يازجا  رگ 

يربمغیپ هب  ردنکسا  ندیسر  شخب 29 - 

دورس یناولهپ  نآ  روآدای  هب  **** دور گناب  رب  هاگرحس  ینغم 

دینش ناوتن  هچناز  مهد  تغارف  **** دیدپ روآ  نم  رد  انغ  طاشن 

دای درک  نینچ  نیا  مور  خیرات  ز  **** داهن سدنهم  فوسلیف  نامه 

رادناهج ردنکس  **** نارتخا دنلب  ياوشیپ  نوچ  هک 
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نارق بحاص 

دیلک شیاشگرب  درخ  شداد  هک  **** دیسر ییاج  هب  شناد  میلعت  ز 

درک زاب  هرگ  ار  اه  هتسب  یسب  **** درک زاغآ  نتسب  ار  هنخر  یسب 

ناهج زا  دوبن  ار  وا  زج  یمامت  **** ناهن ياهملع  نتسناد  هب 

مور لها  اب  هچ  نانوی  لها  اب  هچ  **** موقر ار  اهملع  همه  دزرب  وچ 

نآ رد  شدوب  دوصقم  هچنآ  دوبن  **** نارتخا يدنب  دصر  زا  تشذگ 

دناسر یهلا  جات  هب  همامع  **** دناهر یهابت  زا  جات  هک  شریرس 

سب درک و  بلط  ار  نیرفآ  ناهج  **** سفن شنیرفآ  زا  رگید  دزن 

زارط یلحک  تفه  نیا  دزادنارب  **** زار يور  زک  دیشوک  فشک  نآ  رد 

تسد هب  دیان  هک  ارنآ  درآ  تسد  هب  **** تسه هک  ار  یندید  نآ  دنیب  نانچ 

زورف یتیگ  تشگ  شعلاط  یبش  **** زورب اهبش  درک  یم  هدعو  نیا  رد 

يدوخیب نآرد  دوخ  زا  شداد  ربخ  **** يدزیا ترضح  زا  دمآ  شورس 

رود هدنبیرف  وید  ساوسو  ز  **** روه هدنبات  وچ  ناشفرد  شورس 

كاپ دنوادخ  زا  یحو  دیناسر  **** كانبات رهوگ  نادب  هتفهن 

دورد دناسر  تنیرفآ  ناهج  **** دور هوک و  زا  رت  نوزفاک  تفگ  نینچ 

تینازرا تشاد  يربمغیپ  هب  **** تینابناهج وا  داد  هکناز  نورب 

راگدرورپ نامرف  تسنینچ  **** رایرهش یئوت  نوچ  يربنامرف  هب 

هارز یچیپن  رس  يرواد  نیا  رد  **** هاگمارآ زا  مارآ  يرادرب  هک 

رهم هب  ار  نایشحو  رس  يرآرد  **** رهپس نوچ  ناهج  درگ  هب  ییآرب 

دوخ نید  تلود و  �هدنراد  هب  **** دب هار  زا  توعد  ار  قلخ  ینک 
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ار قافآ  یئوشورف  تلفغ  ز  **** ار قاط  نهک  نیا  ینک  ون  انب 

ویدخ ناهیک  هب  یئامن  شیارگ  **** وید دادیب  ارناهج ز  یناهر 

باقن یئاشگرب  درخ  يور  ز  **** باوخ يرارب ز  ار  ناگتفخ  رس 

كاخ نابیصن  یب  رب  هداتسرف  **** كاپ نادزی  تمحر ز  جنگ  یئوت 

رهب دنبای  وت  زا  نایکاخ  ات  هک  **** رهد راگرپ  درگ  نک  يوپاکت 

تسد هب  يرآ  ملاع  نآ  کلمرا  هب  **** تسه تسد  تملاع  نیا  کلم  رب  وچ 

شیوخ مرزآ  هن  نیب  ادخ  ياضر  **** شیپ هار  يرواک  يرواد  نیا  رد 

چیه ياشخبم  رب  روناجان  هب  **** چیسب نک  روناج  شیاشخب  هب 

زا رگ 
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دنبب ای  شکب  ای  هدم  شنامز  **** دنزگ یبای  زین  روناج 

شوهزیت فتاه  ياک  تفگ  نینچ  **** شورس هتسب  يور  نادب  ردنکس 

راصح نیز  یتبون  منز  نوریب  هک  **** راگدرک زا  دمآ  نینچ  نامرف  وچ 

منک نوریب  قلخ  رس  زا  رامخ  **** منک نوخیبش  برغم  هب  قرشم  ز 

نابز منادن  ار  سک  وچ  میوگچ  **** نابزرم موش  دوخ  رگا  زرمره  هب 

زیچ رایسب  تسه  رتب  منیا  زو  **** زین دنیوگ  هچ  ناشیا  هک  مناد  هچ 

ساره دیآ  هک  مسرت  میخژد  ز  **** ساپ تقو  مرگشل  رد  هکنآ  یکی 

هوک نابایب و  رد  مشک  نوچ  هپس  **** هورگ نیدنچ  دصقرب  هکنآ  رگد 

باذع ار  یکیره  منک  هنوگچ  **** بآ كاخ و  زا  رت  ناوارف  یهورگ 

دنونشن نم  ياهنخس  يرک  ز  **** دنورگن نم  هب  نامشچ  روک  نآ  رگ 

رک روک و  اب  هصاخ  منک  نامرد  هچ  **** رت کشخ و  زا  هناگیب  ياج  نآ  رد 

يربهر ار  قلخ  دنک  تجح  هچ  **** يربمغیپ هب  مرآ  يوعد  رگو 

مرواب ناگدننیب  دنراد  هک  **** مروای نخس  رد  دوب  زجعم  هچ 

هاوخب نتفر  هار  نمز  هگنآ  سپ  **** هار مسر و  نم  هب  لوا  زومآ  رد 

رپ هتشگ  نتشیوخ  زا  يزغم  رس و  **** رد هب  ایرد  وچ  یناگدومآ  رب 

ناشزغم زا  ددرگ  مک  ربک  نآ  هک  **** ناشزغل اپ  داد  ناوت  هنوگچ 

زاب داد  نینچ  ردنکس  باوج  **** زاس راک  �هدنیارس  شورس 

ناهن راکشآ و  رب  تسادنور  **** ناهج دحراچ  رب  وت  مکح  هک 

مان هب  کسان  هدرک  اهر  کسانم  **** مارخ ارحص  تسا  یهورگ  برغم  هب 

تشون ناوتن  مان  شکسنم  زج  هک  **** تشرس هتشرف  یهورگ  قرشم  هب 
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يامنهر ناشلیباه  تسدوب  هک  **** يارگ یبونج  ایرد  وچ  یهورگ 

ناشمیظعت یناوخ ز  لیباق  هک  **** ناشمیلقا تسیلامش  یهورگ 

يروآ هایس  دیپس و  رب  رذگ  **** يروآ هار  يوس  یگراب  وت  وچ 

هار لیباق  هب  یبای  لیباه  ز  **** هاپس يرآ  رد  کسنمب  کسانز 

دنوش رس  رد  وت  زا  دنشکرس  رگو  **** دنوش رخسم  تمکح  شیپ  همه 

وت ياج  ناهج  رد  یسک  دریگن  **** وت ياپ  ناشک  رس  زا  سک  درادن 

بش **** يرتخا کین  هب  یغارچ  بش  نآ  وت 
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يرتشم نوچ  هام و  نوچ  زورفا 

دنب لفق و  اه  هنیجنگ  یئاشگ ز  **** دنلب جوا  هب  یبات  هک  اج  ره  هک 

يروآ هانپ  دوخ  �هدنراد  هب  **** يروآ هار  هب  رس  نوچ  هک  نک  نانچ 

هانپ ار  نارواد  رواد  ینک  **** هار هب  يرآرد  بکوم  هک  اج  ره  هب 

ترگشل رب  هن  وترب  هن  يدنزگ  **** ترسرب یتفآ  ناهج  دراین 

ور شیپ  ور و  سپ  تدیاب  یسک  **** ون ياهرذگهر  رد  هکناز  رگو 

وت نامرف  هب  تملظ  رون و  دوب  **** وت ناج  دنک  شیارگ  اج  ره  هب 

سکچیه ار  وت  دنیبن  ینیب  وت  **** سپ تملظ ز  شیپ و  زا  ترون  دوب 

رون شخب  ودب  یئانشور  نآ  زا  **** رود وت  دهع  دشابن ز  وک  یسک 

رامگرب ار  شیوخ  تملظ  وارب  **** رامخرس رد  وت  اب  درواک  یسک 

یگریخو يراوخ  زا  دریم  ورف  **** یگریت نآ  رد  هیاس  وچ  ات  نادب 

يروآ هاپس  ندوشگ  روشک  هب  **** يروآ هار  يوس  نانع  نوچ  رگد 

شیپ دنرآ  تناگیب  ياه  تغل  **** شیوخ يور  يرواک  هفیاط  ره  هب 

نورب يرآ  یموق  ره  ياهتغل  **** نومنهر هد  يرای  ماهلا  هب 

يرد ره  زا  وت  رب  نخس  دشوپن  **** يروشک همه  رد  يوش  ناد  نابز 

نامجرت یب  هدنشوین  دنادب  **** نابز یمور  هب  یئوگ  هچنآ  زین  وت 

يدب فلاخم  دبای  یکین و  وت  **** يدزیا زجعم  نیا  ناهرب  هب 

تسین هراچ  ار  هدنب  يربنامرف  ز  **** تسین هراغیب  تفگ  ناک  دید  هش  وچ 

مان هدنبام  دنوادخ و  وا  تسه  هک  **** مایپ نآ  �هدنرآ  زا  تفریذپ 

چیه درواین  لد  رد  لغش  نآ  زج  **** چیسب زا  دوبن  لفاغ  زورنآ  زو 
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درک هار  هشوت  رفس  مزع  هب  **** درک هاتوک  تسد  رگد  لغش  ز 

شوگ هب  شدناسر  ترصن  ياهربخ  **** شورس خرف  ماغیپ  هکناز  نورب 

زاس هراچ  مدرم  دوب  خرف  هک  **** زاب تسج  يا  هراچ  یشناد  رهز 

دنزگ دراد  زاب  ناورهر  زا  هک  **** دنسپ رطاخ  ياهیرگ  شلاگس 

يدزیا �هیام  زا  دب  یناشن  **** يدرخب رد  هک  مظعا  رفس  زجب 

ریرح رب  دز  شقن  هیس  کشم  هب  **** ریبد خرف  همان ز  گنهرف  هس 

قرو نیتسخن  وطسرا 
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تشز بوخ و  رهوگ  زا  شداد  ربخ  **** تشون رد 

تسد هب  ار  وا  دماک  یشناد  ره  ز  **** تسب شقن  ار  همان  رگد  نوطالف 

دنسپلد دوب  ناک  يرهوج  رهز  **** دنب طارقس  درک  ار  جرد  موس 

هتخاس رگدکی  اب  ياهنخس  **** هتخادرپ تسرهف  هس  نیا  تشگ  وچ 

درون کی  رد  داهنب  دیچیپب و  **** درک رهم  همه  ار  اه  همان  نآ  هش 

زارد يدرک  تسد  اهجرد  نآ  هب  **** زارف يدیسر  تجاح  ماگنه  وچ 

يا هراچ  ار  لغش  نآ  يدرک  بلط  **** يا هراپ  قرو  ره  �هنیجنگ  ز 

يروای یتساوخ  ادخ  ضیف  ز  **** يرواد زا  شیار  يدش  زجاع  وچ 

جات هزوریپ  هدروآرب  كرات  هب  **** جاع تخت  رب  زور  نیلوا  تسشن 

ریذپ نامرف  کلک  دروآ  شیپ  هک  **** ریزو خرف  هب  نامرف  داد  نانچ 

دنلب يار  گنهرف و  دیباتب  **** دنمدوس �همان  یکی  دسیون 

گرگ شیم و  دنک  يراگزاس  وزک  **** گرزب ياهزردنا  هب  لسلسم 

راگتفرذپ تشگ  ار  هتفگ  هش  ز  **** رایرهش رب  زا  ریزو  دش  نورب 

نورب درآ  رهوگ  ناکزات  نادب  **** نومنهر دش  ریبدت  هب  ار  درخ 

درک زیررکش  ین  زا  رب  ذغاک  هب  **** درک زیت  نابز  نوچ  ار  کلک  رس 

مرکا ربمغیپ  تعن  رد  شخب 3 - 

جارخ دتسب  ریشمش  هب  ناهاش  ز  **** جات تخت و  يوعد  یب  هک  دمحم 

ریگ تخت  مه  دوب و  روجات  مه  هک  **** ریرس هردس  هاش  نآ  متفگ  طلغ 

دوب كالول  جات  بحاص  شرس  **** دوب كالفا  تخت  مرحم  شنت 

ساپس دزیا  زا  تسه  ودب  ارام  هک  **** سانش دزیا  رادومن  هتشرف 
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تشز گنت  خزود  زا  هدنناهر  **** تشهب مرخ  هب  ار  ام  هدنناسر 

تایح بآ  وچ  ینیشن  یهایس  **** تانیاک بش  رد  یمد  هدیپس 

شرف زبس  نیرب  يدیرد  عقرب  هک  **** شرع قاط  زا  رس  يدرکن  رب  وا  رگ 

نامداتسرف وا  شرع  دروآ  هر  **** نامداد وا  یناحور  ماجنا  هر 

وا يوم  رس  کی  همه  ام  رس  **** وا يوک  رس  كاخ  هب  دزرین 

ام زور  لعشم  بش و  غارچ  **** ام زودنا  تحار  هجنر و  ام  ز 

تسه هک  یهانگ  ره  نک  تعافش  **** تسکش وک  یلد  ره  هد  یتسرد 

ناربمغیپ �هلمج  رت  هدیزگ  **** نارورس همه  نیرتدمآرس 

مدآ ز رگ 
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كاپ يونیم  هب  یکاخ  جنگ  نآ  دش  **** كاخ هب  دمآرد  ونیم 

هام جوا  رب  هاچ  زا  همشچ  نآ  دش  **** هاچ فسوی ز  هام  نورب  دمآ  رگ 

تشذگ ناج  �همشچرس  دمحم ز  **** تشذگ ناویح  بآ  رب  رضخ  رگا 

رام یهام و  درک  وا  سوب  نیمز  **** راکش سنوی  یهام ز  درک  رگو 

تشاد عرد  دص  هعارد  دمحم ز  **** تشاذگ یعرد  رود  رگا  دواد  ز 

تسر داب  هچیزاب  دمحم ز  **** تسب داب  رب  تخت  رگا  نامیلس 

دوب رون  زا  دمحا  �هدرپارس  **** دوب روط  زا  یسوم  مراط  رگو 

دیرپ نوریب  دهم  زا  دوخ  دمحم  **** دیسر نودرگ  هب  یسیع  دهم  رگو 

تسد برچ  وت  عمش  هزویرد  هب  **** تسه هک  یغارچ  ره  نغور  یهز 

كاخ يور  هدش  هتسش  بآ  نادب  **** كاپ تسه  وت  باک  يا  همشچ  نآ  وت 

یئوت شبیبط  دش  دز  درد  ناهج  **** یئوت شبیط  يوب  دش  كاخ  نیمز 

گنچ هب  ورادشون  ادخ  مکح  ز  **** گنر بآ و  اب  يور  یهب  بیبط 

نایکالفا ناج  �هدنزاون  **** نایکاخ نک  نشور  مشچ  یئوت 

تسوت ماج  �هعرج  دبا  ياقب  **** تسوت مان  �هکس  نخس  زارط 

درد غاد و  زا  دش  نمیا  هلاس  همه  **** دروخ هعرج  کی  وت  ماج  وک ز  یسک 

راوخ هعرج  ییکاخ  نم  وچ  دشابن  **** راوگشوخ تبرش  نازک  ادابم 

وطسرا هماندرخ  شخب 30 - 

يادخ نیرفآ  دوب  هک  سپ  نآ  زا  **** يامنهر �همان  رد  دوب  نینچ 

راد دای  وش  رود  ناشناد  یب  ز  **** راددابآ لد  شناد  هب  اهاش  هک 

دیلک نتسجزاب  ناوت  اناد  ز  **** دیدپان دوب  شدنب  هک  ار  يرد 
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راگدرورپ شیپ  نکب  يدوجس  **** رامش رد  يرواک  یتلود  رهب 

شابم لفاغ  چیه  ادخ  سرت  ز  **** شابم لد  يوق  دوخ  يزوریپ  هب 

تخس راک  ار  سرت  ادخان  دوب  **** تخب تسا  زاسراک  ار  سرت  ادخ 

دادماب نکف  شتآ  هب  يدنپس  **** داش دنمونت و  یشاب  هک  اج  رهب 

دوخ مشچ  زا  هکلب  دب  مشچ  زا  هن  **** دب مشچ  ندید  زا  نمیا  شابم 

ساره رد  نتشیوخ  زا  یبوخ  رگ  هک  **** سانش رهوگ  درم  لثم  دز  نینچ 

هک **** دنزگ دباین  یتخرد  نآ  راب  ز 
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دنلب دراینربرس  كاخ  زا 

هار دنبای  ریجخن  نالحف  هب  **** هاگریجخن نایاشگ  هخاش  ود 

راد هتسبرب  هار  دوخ  هب  ار  دسح  **** راد هتسهآ  کت  ار  دوخ  درب  قبس 

دروآ درگ  هدازآ  ود  نایم  **** دروآ درد  هب  لد  ار  درم  دسح 

ياپ شرآرد ز  يدرب  ياج  زا  وچ  **** ياج ار ز  سکچیه  ربم  هنیک  هب 

نب خیب و  زا  رسکی  نکم  شداژن  **** نهک نیک  تسه  یسک  اب  ترگ 

وا ياباحم  رد  نک  شیب  رظن  **** وا يابآ  نیک  یسک  زا  هاوخم 

دوب یئور  هریت  نآ  نشور  نیا  هک  **** دوب یئوم  هیاس  ات  دیشروخ  ز 

راوگان نآ  دشاب  رکش  لگ  نیا  هک  **** راخب ات  دوب  یتسد  هب  امرخ  ز 

گنج ریشمش  هن  دراد  جات  رد  **** گنهن اب  دش  هیاسمه  هچرگ  دص 

ریشب ات  نوخ  دشاب ز  قرف  سب  هک  **** ریگم ردارب  مرج  هب  ردارب 

ار شیم  ره  زیوآ  دوخ  ياپ  هب  **** ار شین  سک  رهب  زا  سک  رد  نزم 

تدیآ يدب  مسر  هک  دیابن  **** تدیاب يدزیا  شزرمآ  وچ 

دورف دیآ  یکین  همه  ناکین  هب  **** دوبک خرچ  دیآ ز  دب  ار  نادب 

یگدنیاپ تسا  یمانکین  رد  هک  **** یگدنیارگ یکین  هب  زج  نکم 

راک ماجنارس  درآ  یماندب  هک  **** رابغ نامانکین  لد  رب  هنم 

دنزگ درآ  تگرگ  ندرورپ  هک  **** دنلب ار  نارهوگ  دب  راک  نکم 

يرتسکاخ هب  یئایمیک  هدم  **** يرهوگ دب  چیه  رد  زیمایم 

درز يور  ار  خرس  رهوگ  دنک  **** درمز درآربرس  يرهوگ  دب  وچ 

يامنهر ار  وت  دشاب  گنهرف  هب  **** يار گنهرف  دنوادخ  اب  ندز 
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مرد یب  مدرم  اب  يار  نزم  **** مک هن  یهاوخ  شیب  مرد  دوس  وچ 

شورف وج  زا  دشاب  يرخ  رهاوج  **** شوک تسس  مدرم  زا  نتسج  ششک 

گنچ هب  يداش  دنرآ  تیسنج  هب  **** گنلپ واگ و  روگ و  زا  یسنج  همه 

لایخ ددنب  شقن  یسب  تمهت  ز  **** لامه دشاب  سنجان  هدرپ  رد  وچ 

یهت اهتیراع  زا  ود  ره  دوش  **** یهنرب مهب  نوچ  ار  هنییآ  ود 

لگ هب  رخ  نوچ  هودنا  رد  ینام  هک  **** لد واگ  نانکفا  نوبز  اب  وشم 

ریش يدرمناوج 
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یمدرم زا  هن  ناد  یمر  مدرم  ز  **** یمدآ اب 

دوب یئوخ  مرن  زا  هب  یتشرد  **** دوب یئور  تخس  اب  هک  سکنآ  رب 

رادب یتخس  هب  نک  بلط  یمرن  هب  **** راک تخس  دوب  نوچ  ار  هدنزیتس 

ربب يزیت  هب  روایب  یبرچ  هب  **** رپ هنتف  زا  ددرگ  نوچ  مصخ  رس 

ماگل زا  ماگل  نک  ناش  هدنکارپ  **** ماخ هاوخدب  ود  نایم  یتفا  وچ 

گنس ود  نایم  زا  ار  درآ  رب  وت  **** گنلپ اب  ار  گرگ  مه  هب  نکفارد 

هاگیاپ هن  �هیاپ  �هزادنا  هب  **** هاش ناقهد و  دشاب ز  هک  ار  یسک 

تسرف اناد  سنج  زا  مه  اناد  هب  **** تسرف اناوت  اناوت  يوسب 

زاین دشابن  ندرک  زردنا  هب  **** زاس هراچ  دوب  نوچ  ار  هداتسرف 

گنس روآرب ز  نهآ  داد  رز  هب  **** گنز هب  دیآرد  نهآ  هک  یئاج  هب 

تسندنکارپ نمشد  رهب  زا  رز  **** تسندنکآ رز  رهب  هنیزخ ز 

تسدز يزیچ  لفط  دهد  اولح  هب  **** تسب هابور  ياپ  ناوت  یبرچ  هب 

شاب دازآ  يرورسرا  دوخ  هدنبز  **** شابداش ناسک  روس  هب  برطم  وچ 

غارچ دش  رتبوخ  ناسک  تسد  هب  **** غاب ناحیر  وچ  ار  دوخ  يارایم 

راگتسر يوش  نداد  هب  يداد  وچ  **** راب تسوت  رب  تسوت  اب  هک  هنیزخ 

تسیندنکارپ دوخ  زک  تسیرارش  **** تسیندنکاک یشتآ  نآ  رز 

هرگ زا  دنب  دنب و  زا  رتدب  هرگ  **** هب هک  رز  بحاص  ور  زک ز  وگم 

تسه هک  یئاج  هب  رتهب  هک  ام  زا  هک  **** تسرپ شتآ  شتآ  اب  تفگ  نینچ 

نتخوس ارم  دیاب  تشک  ار  وت  **** نتخومآ یهاوخ  را  شتآ  تفگب 

خارف نیتسآ  رد  هویم  دتف  **** خاش زبس  نیزک  وش  نیتسآ  خارف 
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ماج هب  دتفارد  يرهز  �هضیه  زا  هک  **** ماک داش  نانچنآ  شابم  يریس  ز 

درمب ینامداش  زا  داتفیب و  **** درب هار  یسلفم  �هنیجنگ  هب 

دروخ هرابکی  هب  دیاشن  یپایپ  **** درس بآ  ار  مرگ  �هنشت  نامه 

نتخاس هگباوخ  ورد  دیاشن  **** نتخات يرواک  یلزنم  ره  هب 

تسجزاب نآ  نک  یناهد  رگید  هب  **** تسخن هدومزآ  ان  بآ  روخم 

تدیآ بیصن  یناوتان  وزک  **** تدیآ بیرغ  وک  يا  هویم  نآ  هن 

شروخ تقو  هب 
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بیرغ ياهدروخ  زا  دزیهرپب  **** بیبط دشاب  هک  ره 

یسب يراد  هارمه  هچرگ  ورم  **** یسک دشاب  هتفران  هک  هر  نآ  رب 

كانشیدنا کیدزن  هار  زا  هب  **** كاپ هشیدنا  زا  رود  دوب  وک  یهر 

يوگتفگ تهگرگشل  هب  دتفا  هک  **** يوجم نادنچ  لام  يرابنارگ 

تسه هچ  ره  زا  کی  ره  هد  شیورد  هب  **** تسد هب  يراک  لام  تراغ و  رهز 

هب زیچ  زا  دزیا  يدونشخ  هک  **** هد زیچ  ناگدنهاوخب  یناهن 

دوب ینامسآ  دب  راصح  **** دوب یناهن  اهرظن  زک  شهد 

هار جرخ  زا  یلام  رتشیب  هدم  **** هاگیاپ هد  هزادنا  هب  ار  هپس 

ریلد دشاب  هچ  رگ  یلد  دب  دنک  **** ریس تشگ  مکش  نوچ  ار  هدنب  مکش 

تسدگنت شروخ  زا  ناشراذگب  هن  **** تسم دندرگ  هک  هد  نانچ  يریس  هن 

زاین یب  یئوتزج  زا  رگشل  دوب  **** زان یتخس و  ماگنه  هک  يز  نانچ 

ناوخب کیاکی  ار  هپس  نارس  **** ناوخ يارآرب  تبون  ود  يزور  هب 

مور هب  یشابن  ات  وشم  ناسآ  نت  **** موب هناگیب  چیه  رد  هداب  روخم 

رابغ دیاین  نشور  بآ  زا  هک  **** راپس تعیدو  سک  نیرتنشورب 

هوک ایرد و  داد  ودب  تناما  **** هورگ زا  باتفآ  تسرت  نشور  وچ 

ساپ لابقا  دراد  ار  لابقا  هک  **** سانش ارنالبقم  یلبقم  رگا 

هایس ددرگ  روگنا  زا  روگنا  هک  **** هار شیوخ  رب  ار  ناربدم  هدم 

تسخن زا  دوب  هک  یتشرس  زا  رگم  **** تسوت دروآ  ردام  تلصخ  افو 

لام کلم و  �هکس  وا  رب  ددرگب  **** لاح نییآ و  دنادرگب  مدرم  وچ 

تشگزاب رگد  يوخ  هب  ناوتن  هک  **** تشذگ دیاشن  یمیدق  يوخ  ز 
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ناگناگیب يوخ  وریپ  وشم  **** ناگنازرف وچ  یلصا  يوخ  هنم 

دوش نیزرف  وچ  ددرگ  راسنوگن  **** دوش نییآ  تساروا  هک  هدایپ 

یسب یشوکب  وا  اب  هک  منیبن  **** یسک ینیب  لابقا  بحاص  رگا 

دنزگ یباین  ات  ربم  هزیتس  **** دنلب رهپس  اب  یشدرگ  ره  هب 

راگزومآ دنپ  زارس  نادرگم  **** راگزور دروآ  چره  هب  لد  هنب 

دیشک دیابن  تلود  زان  زا  رس  **** دیدپ دیآ  تلود  زا  يزان  رگا 

جنگ ناک  دوب  تلود  زان  رد  هک  **** جنرم دیامن  تلود  هک  يزانب 

وت زان  ماگنه  وچ 
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زان وت  زا  زین  زورنآ  تلود  دشک  **** زارف دیآ 

نایمردنا دراد  رد  وچ  يزغم  هک  **** ناوختسا تسدش  نت  همه  ناز  فدص 

گنچ هب  یتخس  هب  زج  رهگ  دیان  هک  **** گنس وچ  رهوگ  ناک  دش  تخس  نازا 

نامز ات  نامز  دیآ  رت  خرف  هک  **** نامگدب وشم  رتخا  رد  یتخس  هب 

راک ماجنارس  دشاب  زوریپ  هک  **** رادم هدنا  دبنگ  نوگ  هزوریپ  ز 

تخب يورین  هب  نک  يوق  دوخ  لد  **** تخس راک  دوشرا  دیماان  وشم 

ریز هب  دیاک  راک  دوب  نوگرگد  **** ریلد الاب  هب  یگنس  زادنا  رب 

یگراکمتس درآ  يرمع  مک  هک  **** یگرابکی هب  ار  متس  نک  اهر 

دوش ناریو  دادیب  تیالو ز  **** دوش نامیشپ  رگ  دوخ  داد  زا  هش 

دیدپ لداع  هاش  زا  دیان  متس  **** دیرفآ لدع  رهب  زا  دزیا  ار  وت 

دنک دوخ  قح  رد  دب  هک  ناد  نانچ  **** دنک دب  ار  يار  نوچ  يار  يوکن 

درس يامرس  هب  مرگ و  يامرگ  هب  **** درون زا  هاگهاگ  ناهج  ددرگ  وچ 

يور شیوخ  تداع  زا  دنادرگ  هک  **** يوجم تمالس  يدرس  مرگ و  نآ  رد 

لاصخ دیامن  دوخ  تیصاخ  هب  **** لاس لصف  زا  یلصف  ره  هک  هب  نانچ 

تشبنرس دروآ  زومت  زا  زومت  **** تشرس دیامن  یعیبر  زا  عیبر 

راگزور شدرگ  وا  رب  ددرگب  **** راک بیترت  ددرگب ز  وا  چره  وچ 

یسک اب  يوکین  ینکرا  زین  وت  **** یسکان دنک  دب  رگ  وت  ياجب 

نک شوماخ  کین  ودب  زا  نابز  **** نک شومارف  ار  نیمه  ارنامه 

راد ساپ  ار  قافآ  يرادیب  هب  **** راد ساملا  وچ  نتفخن  رد  هژم 

گرگ دنباپ  تسنابش  ساپ  هک  **** گرزب نادراک  لثم  دز  نینچ 
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تشز هدنخ  دوب  اجناک  هدنخ  نزم  **** تشرس رد  ییئاناوت  یبای  وچ 

راکشآ یسکرب  يزجاع  نکم  **** راک هب  دیآرد  یناوتان  رگو 

دنخب ادیپ  ناهنپ و  شاب  نیمغ  **** دنبمرد یمرخ  �هدنخ  زا  بل 

تدیآ زاین  نایامزآ  برح  هب  **** تدیآ زارف  یبرح  هک  اج  ره  هب 

هار برح  نآرد  دبای  هک  دیابن  **** هاگبرح رگد  زا  ریدپ  تمیزه 

دروآ تسکشرد  ناگدنشوک  هب  **** دروآ تسد  هب  هر  نوچ  هدنزیرگ 

هک یهاوخ  وچ 
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وترادهپس دیاب  هدید  رفظ  **** وت رای  رفظ  دشاب 

دنلب روآرب  تمیزع  نانع  **** دنمزوریف ناباکر  خرف  هب 

يادخ زا  کین  نیب و  نتشیوخ  زا  دب  **** ياجب دب  زا  کین و  زا  يرآ  چره  هب 

ماکداش وزا  تشگ  هش  داد و  هش  هب  **** مامت دش  رومان  همان  نیا  وچ 

نوطالفا هماندرخ  شخب 31 - 

بان کشم  رب  روفاک  دندیمد  **** باتفآ �هسطع  زک  زور  رگد 

ریرح رب  ار  هماخ  دهن  نوطالف  **** ریمض نشور  هب  ات  هش  داتسرف 

زاسراک دوب  ار  ناگدنناوخ  هک  **** زاونلد �همان  یکی  دراگن 

هوک ناک  زا  تخیر  نورب  رهاوج  **** هوکش ایرد  ریپ  هش  نامرف  هب 

شرتفد رد  دوب  نینچ  هتشبن  **** شربنامرف کلک  ناشف  رهوگ  ز 

نیرفآ ار  هدننیرفآ  ام  ز  **** نیمز نامسآ و  نوزفا ز  داب  هک 

راگن رهوگ  درک  نخس  طاسب  **** راگدرک ندرک  نیرفآ  زا  سپ 

تسرهوگ وا  دش  رهوگ  ناک  ناهج  **** تسرترب ناهج  زا  ناهج  هاش  هک 

داب هب  درآ  رهوگ  یکانرطخ  **** داژن رهوگ  تسداهن و  رهوگ  وچ 

دنک دوخ  رهوگ  هزادناب  **** دنک دب  رگا  کین  رگا  رادومن 

هلی ندرک  تخر  وارد  دیاشن  **** هلحرم نیا  دش  نادزد  هاگ  نیمک 

تسین راوازس  ار  وا  ینابناهج  **** تسین رادیب  هک  ره  هگساپ  نیرد 

غیت وچ  ار  ناهج  دریگ  ریبدت  هب  **** غیم هب  درارب  رس  نوچ  ریگناهج 

دش زیت  ناگنازرف  ریبدت  هب  **** دش زیرنوخ  هک  نادرم  غیت  نامه 

یهت دشاب  هک  دیابن  اناد  ز  **** یهشنهاش مزب  بش  هب  زور و  هب 
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باوخ دروخ و  شدبیرفب  هک  دیابن  **** باتش درآ  شناد  رب  هک  هب  نآ  هش 

سرتسد نآ  تسین  ار  شیورد  هک  **** سفن مه  ارهاش  دوب  تفآ  ود 

تسرپ نیریش  برچ و  دنک  ار  هش  هک  **** تسد برچ  �هخابط  تفآ ز  کی 

دوب ابیکشان  وزرآ  وزک  **** دوب ابیز  تفج  زا  تفآ  رگد 

یهت نت  نیا  عبط و  دنکرب  نآ  هک  **** یهب دشابن  ار  هش  ودره  نیا  زا 

راوگان نیزو  دیآ  یتسس  نآ  زک  **** راوخ رایسب  هن  وش  نک  رایسب  هن 

درون رد  دش  هدنبیرف  یطاسب  **** درز خرس و  نینچ  ینیب  هک  ار  ناهج 

ناهج
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ماک دیارب ز  ناج  ین  ماک  نآ  زا  **** مان قوشعم  تسیئاهدژا 

تسام رهش  مه  ام و  يرهش  مه  هک  **** تسامرهب زا  هن  ایند  هک  میوگن 

تسد هب  ینوخ  هب  یناوخ  میرآ  هک  **** تسرپ ایند  هنوگ  نیا  زا  میشابن 

دنک نوچ  رگج  یب  یتشادورف  **** دنک نوخ  زا  تشادرب  هک  يداهن 

هتساوخ تیراع  يرهوگ  ره  ز  **** هتسارآ بیکرت  راچ  نیا  زا 

رس دنچیپ  زاب  امز  ناشیا  هک  **** رتشیپ نازا  میچیپ  هک  هب  نانع 

دوش رهوگ  هب  رهوگ  ماجنارس  **** دوش ربنع  كاخ  رد  بآ  رگا 

دیودیم رخ  دروخ و  مغ  هدنب  يرک  **** دیرد شکیخ  دوب  شکبآ  يرخ 

تشرد نآ  تشرد  نیا  تسقیال  مه  هب  **** تشپراخ ام  تشپ و  رد  راخ  ناهج 

دنتخادنارد هنعط  هب  ار  نخس  **** دنتخاس وگتفگ  مه  هب  هویبود 

وت يوش  ناهج  رد  یسک  ددرگن  **** وا يور  یتشز  زک  تفگ  یکی 

يا هدنام  یئوکین  زا  هناخ  رد  وت  **** يا هدنار  نخس  وکین  تفگ  رگد 

ناتساد مه  باوخ  دش  گرم  اب  هک  **** ناتسآ نیا  رب  نیدنچ  میبسخ  هچ 

باتش درآ  يرادیب  هب  هر  رگد  **** باوخ تقو  رد  هک  دنادن  وک  یسک 

سایق زا  گرم  باوخ و  مهب  دنام  هک  **** ساره رد  دوب  ندرم  وچ  نتفخ  ز 

تسین شوه  ار  گرم  هدنبسخ  هک  **** تسین شوگرخ  باوخ  نیا  زج  هر  نیرد 

بیکشان هدید  يدش  ابیکش  **** بیرف كریز و  باوخ  نیزک  يدوب  هچ 

ار هدیدنسپان  هدیدنسپ و  **** ار هدیدان  لاوحا  يدید  رگم 

نتخات زا  يدوسارب  ینامز  **** نتخاس يرواد  هدهیب  نیا  زو 

نانع وس  ره  هب  دیاب  هدنیارگ  **** نان راو  مکش  کی  یپ  زا  ارچ 
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تشگزاب دوب  ینان  هب  نوچ  ارچ  **** تشد ایرد و  هب  ندیروآ  باتش 

دنلزنم شیاسآ  راکبلط  **** دنلد بحاص  هک  یناگدنباتش 

يار دنرآ  شیاسآ  هب  رخآ  مه  **** ياپ ریز  همه  یتیگ  دنراذگ 

ناگدننیشن رب  نیرفآ  دننک  **** ناگدننیب شیپ  ناورهر  همه 

تسیگ دوهیب  هلمج  يرذگب  نیزک  **** تسیگدوسآ میلقا  رد  تمالس 

شوک تخس  ندش  یبابک  دیص  هب  **** شوج تفه  شتآ  نیرد  دیاب  هچ 

یندیشوپ تسین و  یندروخ  زجب  **** یندیشوک زاب  ره  ماجنارس 

تسه رگد  یباسح  **** یندروخ دشاب و  یندیشوپ  وچ 
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یندرکان

دنک یم  ناک  هوک  رد  هک  سکنآ  مه  **** دنکیم ناج  هک  سکنآرد  ایرد  هب 

دروخ يزور  شیوخ  هزادنا  هب  **** درذگنرد شیوخ  يزور  زا  سک 

یمز رد  رز  ناج و  رد  زآ  دنهن  **** یمدآ رازه  نیدنچ  هک  نیب  سوه 

دنک رس  رب  كاخ  مه  كاخ و  دروخ  **** دنک رز  رب  كاخ  وا  هک  نکآ  رز 

ناهرمه اب  هار  �هشوت  دروخ  **** ناهج رد  وک  تسار  یسک  نآ  ناهج 

ار دنچ  يرغال  یهبرف  دهد  **** ار دنب  درب  یبرچ  هب  هسیک  ز 

مان دندرک  برچ  شیگشخ  نادب  **** ماخ گنس  دش  هدنبرچ  هک  وج  کیب 

ین هاگآ  سک  لزنم  نایاپ  ز  **** ین هار  نآ  رد  یگرب  رد و  یهر 

رس هب  دیآرد  یلیس  هاگان  هک  **** ربخیب نانچ  ندونغ  دیابن 

درز يور  ددرگ و  ناوتان  نت  هک  **** دروخ باوخیب و  زین  نانچ  ندوب  هن 

يوپ يوپ  ناگتفشآ  وچ  دنارن  **** يوج هار  دروآ  هار  مزع  اجک 

ار هاگرذگ  نمیا  دوخرب  دنک  **** ار هار  نآ  دزیگنارب  نابهگن 

راگزور دنز  هر  ناگتفخ  رب  هک  **** راک هب  دشاب  رادیب  زور  بش و 

شوگ هناگیب  راتفگ  هب  درادن  **** شوه گنهرف و  هب  دنیب  شیپ  سپ و 

ساره درادن  هر  يراوشد  ز  **** سانش هر  شدشاب  یشکرگشل  وچ 

هورگ رد  دروان  یگدنکارپ  **** هوک هب  رگ  دنک  نوماه  هب  رگ  رذگ 

فرژ يایرد  وچ  دنیشن  تبیه  هب  **** فرب ناراب و  وچ  دمارخ  بکوم  هب 

دروخ هب  دراد  ریس  درآ و  تسد  هب  **** درم ود  کی  ار  موب  نآ  زیخ  نیمز 

تسرنرب نیمز  زا  مخت  بآ  یب  هک  **** تسج زاب  دنک  یناهن  ناشیزو 
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ماگل ندیشک  دیابن  یتخس  ز  **** مامت ددرگ  راک  نآ  یناسآ  هب 

دیرب دیابن  ار  سک  دنچ  رس  **** دیدپ تمالس  رس  کی  دیآ ز  وچ 

دوب رس  تفآ  شیپ  ياپ  ندز  **** دوب رتیوق  یتسد  هک  هر  نارد 

درب شیپ  وا  رد  دیاشن  يوعد  هک  **** درشف یپ  يرواد  نارد  دیاشن 

هب هدوهیب  دهج  زا  یئابیکش  **** هرگ دتفا  يراک  هتشر  رب  وچ 

هب نکیلو  دیاشگ  **** یگتسب ورف  زا  اهراک  همه 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1761 

http://www.ghaemiyeh.com


یگتسهآ

دوب هگان  زین  نآ  رد  شیاشگ  **** دوب هر  رد  راک  نتسب  ورف 

شیب تسه  نیا  زا  هاش  ینادنخس  **** شیوخ ياج  رب  هتفگ  دش  هچ  رگ  نخس 

يربهر ار  هاش  دنک  دوخ  درخ  **** يرتخا کین  هب  دنار  هک  اج  ره  هب 

زاین یب  یمدآ  مداز و  دوب  **** زاسراک دوب  نادزی  هک  ار  یسک 

دورف دیاین  سک  �هشیدنا  هب  **** دورد هتشرف  درآ  هک  ار  یلد 

ناهگآراک وچ  متشبن  یلاثم  **** ناهج هاش  نامرف  هب  نم  رگا 

يامنهر ار  هاش  دش  لابقا  هک  **** ياجب شتسرپ  الا  مدرواین 

سب هاش  روای  درخ  ادخ و  **** سک جاتحم  هاش  رطاخ  دشن 

وا راک  �هدنزاس  داب  ادخ  **** وا رای  دب  کین و  رد  داب  درخ 

زامن شدرب  داد و  ناهج  هاش  هب  **** زاس درک  ار  همان  نوچ  دنمدرخ 

تشگ داش  رومان  همان  نآ  زا  **** تشگ دازآ  مغ  دنب  هش ز  لد 

طارقس هماندرخ  شخب 32 - 

گنز مور و  هچیزاب  دروآرب  **** گنر هچیزاب  قاط  نیک  زور  موس 

موم هب  درآرد  متاخ  يرهم ز  هک  **** مور ياناد  دومرف  طارقس  هب 

دنپ هنوگ  ره  شناد ز  عون  ره  ز  **** دنمجرا �هماندرخ  دسیون 

تفاتش ایرد  هب  رد  یصاوغ  هب  **** تفاتن شریذپ  زا  يور  دنمدرخ 

يار گنهرف و  هب  ار  نخس  داوس  **** ياس میس  ذغاک  رب  دنار  نینچ 

دنلب درآربرس  ادخ  مانب  **** دنبشقن ار  شقن  ره  تسرهف  هک 

زاین شنیرفآ  ودب  دراد  هک  **** زاسراک دزیا  نیرفآ  ناهج 
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هاش مان  رب  تسب  نخس  زارط  **** هانپ یتیگ  نادزی  مان  زا  سپ 

شوه گنهرف و  نامرف  هب  زج  وشم  **** شوپ لاثمت  هاچ  نیرد  اهاش  هک 

دنتخیگنارب يزاب  رهب  زا  هن  **** دنتخیمآ رهوگ  یسب  زک  ارت 

تمتفگ ناهو  ناه  نکم  يریلد  **** تمتفگ ناهن  هر  رد  تسگنلپ 

رود راوازس  یقیفر  زا  شابم  **** روس راکیپ و  یشاب ز  هک  اج  ره  هب 

يروآ تسد  هب  نادنخ  رای  را  هب  **** يروآ تسشن  يداش  مزب  رد  وچ 

هابت ددرگن  يداش  وت  رب  ات  هک  **** هاگن نیگمغ  چیه  خر  رد  نکم 

نافیرح رب  رظن  نکفیم  **** ماع راب  یهد  تسایس  زور  وچ 
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ماخ

نخس رد  ییخاتسگ  وت  اب  دور  **** نک خاتسگ  وهل  نازک  دیابن 

يروخ ایرد  وچ  نآ  چره  تسخلت  هک  **** يروخ اهنت  هب  وخ  نکم  ایرد  وچ 

يوبس ره  دوش  تریم  شیپ  ات  هک  **** يوج بآ  نوچ  هرهب  هدب  سک  ره  هب 

دنگ يوب  دسر  هناخ  داتفه  هب  **** دنب هب  يراد  هناخ  رد  هک  یماعط 

يوب گشم  دنک  ار  تهگرد  رد و  **** يوک هب  یتسرف  نوریب  هناخ  زا  وچ 

تفهن رد  وا  يوب  دوب  تنوفع  **** تفکشان دوب  لگ  رد  وچ  هشفنب 

شورف ربنع  داب  ار  كاخ  دنک  **** شوگ هب  درآرد  نوچ  ار  فلز  رس 

تسین وت  يارب  نان  یکی  زج  وزو  **** تسین وت  يارس  نیاک  نکم  یصیرح 

باتفآ زا  وت  رخآ  رتهب  یئن  **** بآ كاخ و  زا  وش  عناق  هصرق  کی  هب 

نتفای نیا  دیاش  رخ  واگ و  رد  هک  **** نتفات شروخ  زا  يور  تسیئادخ 

روگ فان  زا  دیآ  نورب  يروتس  **** روتس نوچ  دش  هدنب  مکش  وک  یسک 

تسشن رب  شدیاب  رخ  هب  يواگ  ز  **** تسد هب  وزارت  تمایق  دیآ  وچ 

دروخ رایسب  هکنآ  دنام  رایسب  هن  **** درم جنر  دوش  مک  یگراوخ  مکز 

راوگان زا  دشاب  دب  غورآ  رد  **** راوخ رایسب  درم  بل  هشیمه 

ریش رایسب  واگ  دوب  لد  دب  هک  **** ریگ يوخ  يروخ  كدنا  هب  ناریش  وچ 

دنشکیم مخ  هب  یباک  تسنآ  زا  **** دنشکیم مد  هک  ار  نالهاک  رخ 

غیردیب هدب  نداد  ماگنه  هب  **** غیم وچ  ایرد  بآ  ناتس  هرطق  هب 

دوشیم رپ  بآ  ندناشفا  زا  **** دوشیم رپ  هک  اقس  کشم  نامه 

هاگن يراد  عبط  �هزادنا  هک  **** هاگ دروخ  نیا  کشخ  رتروخ و  نانچ 
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یکی ره  نیزا  تسشیوخ  ياج  رب  هک  **** یکدنا نامزاب  روخب  شخبب و 

يادخدک نیرتهب  یئوت  ار  ناهج  **** ياجب يدنام  يدروخ و  يداد و  وچ 

نیب شیراگزاس  نیبم  توالح  **** نیب شیراوگشوخ  يا  همعط  رهز 

راوگان دوب  هکرس  ریش  اب  هک  **** راوخ ریش  وشم  يزاس  هکرس  اب  وچ 

زاسب نتفر  بابسا  نیب و  رفس  **** زان وهل و  یناسآ و  هب  نت  هدم 

راک هب 
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تسیگدرسفا يراکیب  نایاپ  هک  **** تسیگدرمژپ هچ  نیا  يآ  ردنا 

نزب یئاپ  تسد و  يا  هدنز  رگا  **** نکم رهوگ  ناک  ناسک  تسد  هب 

دنرذگن رد  وت  زا  يرذگن  ات  هک  **** دنرگشتسرپ نآ  ياپ  تسد و  ارت 

راک نکفیم ز  ار  نارگشتسرپ  **** رازه يراد  هچ  رگ  ناگدنتسرپ 

تسرپ نیئاپ  يوس  ینک  تلاوح  **** تسد يورین  ياپ و  تمدخ  وت  وچ 

ياپو تسدیب  وت  ینامب  هگنآ  هن  **** ياجب دنامن  تتسرپ  نیئاپ  وچ 

يوجم ینابرهم  نآ  زا  شیبوزا  **** يوگ زغن  يا  هدنتسرپ  یبای  وچ 

نابرهم دوب  وک  یئوخدب  زا  هب  **** نابز نیریش  رهم  دب  راتسرپ 

دوس هچ  ینابرهم  شوخان و  نابز  **** دومن دیاش  رهم  شوخ  راتفگ  هب 

يوج مرزآ  ددرگ  عمتسم  ات  هک  **** يوگ مرزآ  هب  یناوت  ات  نخس 

تسیگناویدز ندومن  یتشرد  **** تسیگنازرف مرن  نتفگ  نخس 

دوب وکین  هچ  رگ  دوب  وکین  هن  **** دوب وگ  دب  هدنیوگ  هک  ار  نخس 

یشماخ زا  سک  ددرگن  نامیشپ  **** یشمرف دوب  هب  دب  راتفگ  ز 

دسر يراوخ  جنر و  لمع  بحاص  هب  **** دسر يراسمرش  وزک  یلغش  ز 

شاب هدنبیرف  ار  دوخ  دیما  هب  **** شاب هدنبیکش  یباین  نآ  چره  ز 

شرورپ ار  هریز  دوب  هدعو  هب  **** شروخ زا  تسرتهب  شروخ  دیما 

بآ هریز  زج  هریزرب  تسمارح  **** باتفآ یمرگ  رد  هک  ینیبن 

بیرفیم ار  هریز  مهد  بآ  هب  **** بیکشیم نهد  بآ  هب  هریز  وچ 

درب شبآ  دیآ  لیس  هب  ناراب  وچ  **** درب شباوخ  ربا  من  زک  یلگ 

يرواد نیزا  تیزور  دنسرپ  هک  **** يروای نکم  ار  ناگراکمتس 
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چیپ ياپ  �هدنک  نیزا  شیدنا  رد  **** جیسب روآ  رتمک  نتخیر  نوخ  هب 

نتخاب ورگ  یک  ات  يوگ  نیدب  **** نتخادنارس نیدنچ  یهاوخ ز  هچ 

تست غیت  ندرگ  رد  هک  نوخ  اسب  **** تست غیم  رد  هک  هدید  بآ  اسب 

؟ تندرگ یسک  نوخ  هب  دریگب  **** تنز ندرگ  ریشمش  هک  یسرتن 

لیپ ياپ  رد  هقان  تدزادنین  **** لیمودکی ات  هک  نار  نانچ  هواژک 

یتخیوآ رد  ندرگ  هب  اهرس  هچ  **** یتخیر ناهج  رد  نوخ  هچ  ات  نیبب 

باوج یهاوخداد  نوچ  دنسرپ  وچ  **** بارخ يدرک  هک  ار  تکلمم  اسب 

نیزک دیان  تسار  نیدب 
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غاد هب  يرآردرس  ار  دنچ  یلگ  **** غاب زبس 

سورع نوچ  خر  هب  یئاهدژا  تسه  هک  **** سومش گنخ  زبس  نیا  رب  لد  هنم 

یهگآ زین  تسین  شنت  زک  لد  هچ  **** یهت ینابرهم  زا  دراد  یلد 

شاب هتسهآ  وت  دش  کلف  ناباتش  **** شاب هتسب  رمک  تنوکس  زا  كاخ  وچ 

رن ریش  نوچ  شوک  یگتسهآ  هب  **** رپ زیت  وشم  نیهاش  وچ  یهاش  وت 

ار هشیب  نیا  تساهکسخ  هر  رد  هک  **** ار هشیدنا  بسا  ناود  شکنانع 

یگتسهآ هن  نک  یگدنباتش  **** یگتسب یهد  ار  مغ  هک  يراک  هب 

يروآ گنرد  هنایم  رد  را  هب  **** يروآ گنج  يار  هنگیب  اب  وچ 

تسه هک  یهانگ  ره  رب  ياشخبب  **** تسد هدولآ  دزد  ینوخ و  زجب 

ار شاب  وا  دوخ  رب  هدم  يریلد  **** ار شاخرپ  رادهگن  نانود  ز 

دوش روالد  رب  هش  هب  تیعر  **** دوش رواد  هب  تیعر  اب  هش  وچ 

تسکش دریگ  زیزرا  زا  ساملا  هک  **** تسد ریز  اب  راتفگ  مرن  وشم 

ریش وچ  نک  دوخ  مشپ  زا  دوخ  میلگ  **** ریز هب  رس  ربم  ار  ناسک  میلگ 

ار هماج  دنت  ناج  زا  مشیربا  هک  **** ار هماداب  مرک  دش  هلح  نفک 

راد هدنشوینان  نخس  ناشیزو  **** راد هدیشوپ  زار  ناگدیشوپ  ز 

رگسوسفارپ دشاب  سوسفا  هک  **** رسب يرمع  سوسفا  هب  روایم 

یسک دیوگن  نیز  هب  هک  میوگن  **** یسب مراد  هچ  رگ  طمن  نیز  نخس 

دوب ینایز  نتفگ  شیب  نیزا  **** دوب ینامسآ  تیاک  ارت 

ریزگان ار  غیت  دوب  يزیت  ز  **** ریگم نمرب  غیت  دش  زیت  مرگ 

هاپس دنار  هک  اج  ره  داب  يوق  **** هاش يوزاب  زیت  نینچ  یغیت  هب 
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ار همان  درخ  نآ  هاش  تفریذپ  **** ار هماخرد  جرد  نیز  تخادرپ  وچ 

يربمغیپ يوعد  اب  ردنکسا  يدرگناهج  شخب 33 - 

باتفآ نوچ  هرهچ  متخورفارب  **** باوخ متفرگربرس ز  هک  هگرحس 

دنپس شتآ  رب  لد  زا  مدنکارپ  **** دنلب مدیشکرب  نخس  ریرس 

يون مداد  زاب  ار  ورس  نهک  **** يورسخ همان  شیاریپ  هب 

متشاذگن هتفسان  رد  ورد  **** متشادرب رهم  نخس  جنگ  ز 

نتخادرپ تساوخ  مکش  ار  کلف  **** نتخادنا رهوگ  زا  مکلک  رس 

يا هنییآ  رد  یغیت  داد  نم  هب  **** يا هنیس  نمس  نامارخ  دمآرد 

هک
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شابم نیب  نتشیوخ  نتشیوخ  نیبب  **** شابم نیدنچ  شیوخ  �هتفشآ 

متخانشب شیوخ  تروص  ورد  **** متخادنا هنییآ  رد  نوچ  رظن 

غازرپ رد  دوب  ناینرپ  نوچ  هک  **** غاب زبس  نآ  رد  مدید  هنوگرگد 

ار باداش  ورس  ناوج  مدیدن  **** ار باوخ  متفای  یهت  سگرن  ز 

دوب هدرزآ  يدرز  ار  خرس  لگ  **** دوب هدرک  نیمک  هشفنب  رب  نمس 

يار تسس  نخس  ردنا  مدنامورف  **** ياج متفر ز  هتفر  �هکس  نآ  زا 

منک ون  نهک  شقن  هک  یتسد  هن  **** منک ورکبس  ار  دوخ  هک  یئاپ  هن 

شیوخ گنهآ  هب  متفرگ  یئاون  **** شیوخ گنریب  يور  زا  متشگ  لجخ 

مامتان ار  شقن  نیا  دراذگب  هک  **** ماگزیت تلود  زا  مدیساره 

باتش مدرک  هناخ  نیا  داینب  هب  **** باوخ نوخیبش  دیاک  شیپ  نیزا 

مروآ تسشن  يورد  دیواج  هک  **** مروآ تسد  هب  یهاگباوخ  رگم 

لاس هام و  شدرگ  زا  دیوگ  نینچ  **** لاح هدندرگ  رود  �هدنهوژپ 

يربمغیپ یحو  زا  دش  لجسم  **** يردنکسا مکح  همان  نوچ  هک 

جنر ناوید  هب  دمآرب  شمان  هک  **** جنگ ناونع  تسشورف  ناوید  ز 

سوردنکسا مانرب  دنتشبن  **** سور مور و  هربع  ات  دومرفب 

درپس ردام  هب  ار  وا  داد و  ودب  **** درب تخر  دوخ  تخت  زک  شیپ  نآ  زا 

نابرهم ردام  اب  تفگ  نینچ  **** نابز زا  رهم  داشگب  زردنا  هب 

نینچ اداب  دنیوگ  هک  نک  نانچ  **** نیدو داد  زا  وت  کنیا  متفر  نم  هک 

يامن ردامرهم  يدش  ردام  وچ  **** يادخ ناگدنب  اب  راوردپ 

راگدرورپ نامرف  رادهگن  **** راهنیز نید  داد و  ندرورپ  هب 
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یهد نامرف  هب ز  يربنامرف  هک  **** یهب دراک  شوک  يربنامرف  هب 

هاگ میهید و  لغش  وت  هب  مدرپس  **** هار هب  دش  ینتفر  ارم  ترورض 

؟ شیوخ گنروا  رب  میآ  هک  منادن  **** شیپ گنسرف  رود  یهر  متفرگ 

دز مشچ  نم  هن  یشاب  هریخ  وت  هن  **** دب مشچ  زا  هک  نک  نانچ  میآرگ 

دوب نوچ  تبقاع  ات  شاب  شه  هب  **** دوب نوریب  لاح  ندماز  رگو 

يروآ رذع  هب  تنابز  دریگن  **** يرواد نارد  ادرف  هک  نک  نانچ 

تخت جات و  نآ  ردامرب  درک  اهر  **** تخر تشادرب  درب  رس  هب  نوچ  نخس 

دومرفب
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مامت ار  دوخ  دندرک  هضرع  ورب  **** ماش مور و  رگشل  ات 

شدمآ رازه  دص  رت  هدیدنسپ  **** شدمآ رایتخا  چنآ  رگشل  نآ  زا 

يرگشل یکیره  یگنادرم  هب  **** يروشک زا  يدرم  ره  درک  نیزگ 

راطق هدیشک  رگشل  شیپ  سپ و  **** راب رهب  زا  رتشا  رازه  شراهچ 

كاخ هدرک  ار  هوک  یشک  ندرک  هب  **** كارسیب وزا  نیتسخن  رازه 

شوخ ياهشروخ  ناشاهراب  همه  **** شکراب یتخب  رگید  رازه 

درز خرس و  رویز  رز و  ریز  هب  **** درون هر  �هقان  موس  رازه 

زیخ مرگ  نتخات  هگ  وهآ  وچ  **** زیت نابیجن  مراهچ  رازه 

راک هشیپ  همه  دصدص  درک  نیزگ  **** راک هب  ار  ناهج  دیاک  هشیپ  ره  ز 

هام هب  یهامز  تیار  تخارفارب  **** هاش ریگناهج  يدنمزاس  نیدب 

درک هاگرذگ  هیردنکسا  هب  **** درک هار  رد  يور  هینودقم  ز 

داش تسشنب  دنچ  یکزور  وا  رب  **** داهن اجنآ  يرادناهج  ریرس 

ریرس رب  دوخ  تخت  ناهج  زا  درب  هک  **** ریگ تخت  ورسخیک  نییآ  هب 

نتخاس يا  هنییآ  نشور  وا  رب  **** نتخارفارب یلیم  دومرفب 

هایس دیپس و  زا  داد  زاب  ناشن  **** هار ههام  کی  هب  ایرد  يور  زا  هک 

تخب رادیب  ناناب  هدید  وا  رب  **** تخت هاگناب  هدید  دوب  ات  نادب 

زاب دنیوگ  تخت  هدنراد  هب  **** زار هدیشوپ  دننیب  هنییآ  وچ ز 

دنک يزاس  هراچ  مرح  بیقر  **** دنک يزاتکرت  ینمشد  رگا 

نانع یلاع  روب  رب  زا  تسشن  **** نانچ یهاگتخت  زا  دش  غراف  وچ 

داتسیا زور  ود  اجنآ  دمآ  رصم  هب  **** داهن برغم  يوس  مدق  نیتسخن 
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تسچ تسب  نایم  دزیا  نامرف  هب  **** تسرد مزع  هب  دش  نورب  اجنآ  زو 

تشد هب  دمآرد  يداو  يولهپ  ز  **** تشون رد  فرط  ار  نیمز  یتخل  وچ 

هتفای متس  رواد  دادیب  ز  **** هتفای مغ  دنچ  ینت  سدقم  ز 

دندمآ هاش  فاصنا  ریگنانع  **** دندمآ هار  يوس  نانک  ملظت 

كاپ زین  ار  كاپ  هناخ  نکب  **** كاخ تفریذپ  یکاپ  وت  زا  نوچ  هک 

ار شیدنادب  یتیگ  نکفارب ز  **** ار شیوخ  تیار  ناسر  سدقم  هب 

تسنمشد ادخ  ناتسود  اب  هک  **** تسنمیرها کی  ناکاپ  ياج  نآ  رد 

زادگ و زج  وزا  دننیبن  **** دنمجرا �هناخ  نآ  ناعیطم 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1773 

http://www.ghaemiyeh.com


دنزگ

دنکیم افج  ار  ناگدنتسرپ  **** دنک یم  اهر  شتسرپ  قیرط 

تستخادنارس قحانب  ار  یسب  **** تستخارفاربرس نتخیر  نوخ  هب 

داد میهاوخ  وت  زا  دنب  وید  یئوت  **** داز وید  نی  زا  میساره  رد  همه 

ییراکمتس ناشیارب  ناسنازو  **** ییراز نانچ  نآ  دید  وچ  ردنکس 

سک دایرف  دمان ز  دایرف  هب  **** سردایرف تشگ  ار  هدیدمتس 

دیشک سدقملا  تیب  يوس  نانع  **** دینش تیاکح  نیا  نایسدق  زا  وچ 

درک زاغآرس  سدقملا  تیب  ز  **** درک زابرس  هک  ار  ناهج  راصح 

موب زرم و  ناز  هنتف  درب  ات  نادب  **** مور زرم  زا  دمآ  سدق  هب  ردنکس 

تشد هوک و  زا  دمآ  داد  زاوآ  هک  **** تشگ هاگآ  نمشد  رگدادیب  وچ 

وا رادیب  تخب  زا  هگآ  دوبن  **** وا راگیپ  هب  دمآ  تسبرمک و 

هار تسب  رب  وید  نزهار  نارب  **** هاش دروآ  هک  نوخیبش  لوا  هب 

شتخیوآ سدقم  هزاورد  ز  **** شتخیر نوخ  دید  رگدادیب  وچ 

نابز دیاشگرب  وا  دادیب  ز  **** نامز رد  ات  تخیگنارب  يدانم 

درک دای  شدب  تخب  هنوگنیدب  **** درک دادیب  هناخ  نیدب  وک  ره  هک 

ار كاخ  نآ  تخیمآرب  ربنع  هب  **** ار كاپ  �هناخ  نآ  دتسب  وزوچ 

ناگدولآ درگ  وزا  تسشورف  **** ناگدوسآ ياج  نازا  دوسآرب 

تشاذگ تعاط  ياج  نارگتعاط  هب  **** تشادزاب وز  هراکمتس  يافج 

تشگ زات  نانع  برغم  کلم  يوس  **** تشگ زاس  اب  وچ  سدقم  راک  وزا 

هار درک  سلدنا  رب  هجنرفا  زو  **** هاپس اجنآ  زا  دروآ  هجنرفارب 
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يرورپ نید  یئامن و  شناد  هب  **** يرواد يوعد و  هگ  دمآ  وچ 

تفاتش هر  نادب  نشور  دید  یهر  **** تفاتنرس وا  نید  شناد و  زا  سک 

داهن ون  یهگ  تعاط  هعقب  ره  هب  **** داد نید و  یسک  ره  رب  تخومآ  وچ 

دیشکرب ملع  یئاشگ  ملاع  هب  **** دیشک رگشل  هراب  رگد  نتفر  هب 

دورف دمآ  دید  يا  هزبس  اجک  **** دور هوک و  رب  دناریم  لیجعت  هب 

هتخاس ار  مزع  دش  هراب  رگد  **** هتخادرپ تشگ  یگدنام  زا  وچ 

بآ يایرد  هب  یتشک  دنکفارد  **** تفاتش ایرد  هب  نابایب  زا  دومن 

تسد هب  ایرد  يدیص ز  دروایب  **** تسشن ایرد  بآ  رس  رب  هم  هس 

يوپاکت **** ناهن دشیم  دیشروخ  هک  وسنآ  زا 
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ناهرمه اب  درکیم 

یمزرب یمز  دشیم  تفر و  نورب  **** یمدآ یب  دید  یسب  هریزج 

رگد سنج  مه ز  یمدآ  زا  مه  **** روناج شدمآ  زاب  شیپ  یسب 

دنتخیرگب هوک  رب  هوک  وزو  **** دنتخیماین ناشیا  زا  چیهورد 

زارف دمآ  رگید  نیمز  بیشن  **** زارد یهار  تفر  نوچ  ماجنارس 

درگ تخیگنین  رفصا  نیط  زج  هک  **** درز هدنشخر  گیر  زا  ینابایب 

یتخادنارب شتآ  شریز  نیمز  **** یتخات یسکرا  موب  گیر  نآرب 

كاغم نآ  دوب  درگوگ  بیکرت  ز  **** كاخ بیکرت  ياج  رب  هک  انامه 

دنتخادرپ تخر  مه  زین  وزا  **** دنتخات هیداب  نا  رد  همکی  وچ 

دیسر مظعا  يایرد  هب  ردنکس  **** دیدپ دمآ  يداو  نآ  نایاپ  وچ 

دناوخ سونایقوا  شینانوی  هک  **** دنامب یتفگش  ایرد  فرژ  نآ  رد 

دوبن نتفر  ياج  رتشیپ  نآ  زا  **** دومن تبیه  جوم  ناهج  طیحم 

ناهن يدوبن  ایرد  فرژ  نآ  رد  **** ناهج زا  باتفآ  نتفر  ورف 

ار بات  اهدید  زا  يدیشوپن  **** ار بآ  نآ  دب  یناغم  یباجح 

رون همشچ  زا  يدنکفارد  ایرد  هب  **** رود مشچ  زا  يزور  نابش  ره  کلف 

بآ يایرد  تسا و  همشچ  هب  تراشا  **** باتفآ نتفر  ورف  رد  ام  هب 

يامنهر دنک  تلاوح  ایرد  هب  **** ياج تسار  وک  مرگ  همشچ  نامه 

دوش ایرد  هب  رد  هضوح و  دوش  **** دوش ایهم  اجکی  هب  یبآ  وچ 

كاخ درگ  دوب  نوچ  دوب  قلعم  **** كاغم رد  دوب  ات  دوب  بیعم 

مادم ایرد  بآ  دوب  قلعم  **** مان تسطیحم  اروک  رحب  نآ  رد 
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ناهن ددرگ  بآ  نآ  فطع  سپ  **** ناهج ار  لامج  دشوپ  دیشروخ  وچ 

دنرپ دشوپ  رحب  نآ  راگرپ  ز  **** دنلب باتفآ  لیحر  تقو  هب 

وا جوم  سپ  رد  شندید  ناوت  **** وا جوا  زا  درآ  ریز  هب  نوچ  ملع 

باسح رد  نیمز  درون  دیآ  هک  **** باجح درآ  رس  رد  دور  یتخل  وچ 

سانش هررب  تسه  يربهر  رگد  **** سایق دیامنیم  نینچ  شناد  هب 

هاگباوخ رد  مرگ  وا  مشچ  دشن  **** هاش دید  ار  مرگ  همشچ  نآ  وچ 

تسیک همشچ  نیا  نابهگن  نودیمه  **** تسیچ همشچ  نیاک  دیسرپب  اناد  ز 

هک ار  اهدید  اسب  **** مرگ بآ  نیا  هک  اناد  تفگ  نینچ 
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مرش بآ  درب 

زاب هتشر  رس  چیه  فک  هب  دماین  **** زار دنتسج  رایسب  هدرپ  نیرد 

ریذپلد سک  تسدادن  یباوج  **** ریپ دنچ  زا  مدیسرپ  هصق  نیا  نم 

كاخ ریز  یکی  زکرم  درگ  یکی  **** كاپ رون  نآ  حرش  یسک  ره  دهد 

هام دیشروخ و  هولج  دنک  یم  اجک  **** هاگ هولج  نیزا  نوریب  هک  دناد  هک 

تسس مارآ  دش  ایرد  بآ  يوس  **** تسج مارآ  لحاس  نارب  ردنکس 

ربا نادزد  هرطق  رب  هتسب  رذگ  **** ربطس ایرد  بآ  دید  بامیس  وچ 

تفرن ناسانش  هر  یب  تفر  رگو  **** تفرن ناسآ  یتشک  نانچ  یبآرد 

زاس بیترت  راک و  ندیجنسب  **** زار دیسرپب  ناسانش  هر  زا  هش 

منکفا نورب  وز  هنب  هنوگچ  **** منکفا نوچ  بآ  نیدب  یتشک  هک 

بآرب اجنآ  یتشک  دنکفا  هاش  هک  **** باوص نایامزآ  راک  دندیدن 

نورب دراین  یتشک  بآ  نیزا  **** نومنهر دص  هک  ار  هش  دندومن 

مان هصاصق  تسیئاهدژا  گنهن  **** ماف بامیس  بآ  نیردناک  رگد 

كاغم زا  نورب  دیآ  هک  يدود  وچ  **** كانمهس هراکمتس و  هایس و 

رظن کی  شدنیب  نوچ  هدننیب  هک  **** روناج نآ  دراد  نانچ  تسایس 

يامنهر نینچ  یهارب  دشاب  هک  **** ياج دبنجن ز  رگید  ناج و  دهد 

رون هدنبات  وچ  ینیب  هضرف  یکی  **** رود هناخ  نیزک  نآ  همه  نیزرتب 

هایس درز و  خرس و  قرزا و  همه  **** هاگجوم نآ  رد  نیگنر  گنس  یسب 

رتشیب رتمک و  نمود  ینم و  **** رز ياشیشقرم  نوچ  هدنزورف 

یمرخ يداش و  سب  ددنخب ز  **** یمدآ �هدید  ورد  دنیب  وچ 
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نامه ناج  نداد  ندید و  نامه  **** نامز رد  دهد  ناج  یمرخ  نازو 

مهب دص  رگ  دتفا و  تیصاخ  ز  **** مک لاقثم  دشاب ز  هچ  ره  یلو 

يازگ ناج  �هنهپ  شدناوخ  یمه  **** يامنهر شندرب  ناج  ناتهب  ز 

راک هب  شیامزآ  درک  داتسرف و  **** رایرهش ناتساد  نیا  هتفگ  دش  وچ 

تفخ كاخ  رب  گنس  نآ  زا  دنچ  ینت  **** تفگ هدنیوگ  ریپ  ناک  دوب  نانچ 

تسد دنناسر  نیگنر  گنس  نآ  هب  **** تسم نانویه  رب  ات  دومرفب 

تسج زاب  ار  گنس  نآ  هگنآ  دننک  **** تسچ دندنب  زاب  اهدید  همه 

دیآ هکنادنچ  گنس  نازو 
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تسم نانویه  تشپ  هب  شدنرب  **** تسدب

دنچ هدیچیپ  زاب  ورب  هفافل  **** دنب هدرک  اهسابرک  ریز  همه 

راسگنس نآ  رد  ار  دوخ  دننامن  **** راب گنس  نازا  نانویه  نآ  دننک 

هاش نامرف  دندیروآ  ياجب  **** هار نابیقر  يریذپ  نامرف  هب 

كاخ درز  نازا  داب  نوچ  دنتشذگ  **** كاله نادنچ  میب  زا  رگشل  هش و 

درک رابنارگ  رتشا  دص  نابرتش  **** درز كاخ  نآ  زا  ات  هش  دومرفب 

ریذپ ترامع  اجنآ  موب  ورب  **** ریگبآ دوب  هک  یئاج  هب  دمآ  وچ 

دنتخیگنا يداینب  گنس  نازو  **** دنتخیر اهگنس  وا  نامرفب 

چیه داشگن  زاب  یکی  ناشیزک  **** چیپ سابرک  هدرک  نانچ  مه  همه 

دنلب يراصح  ردیب  دروآرب  **** دنبدنب اهگنس  نآ  بیکرت  هب 

زغن هدروآرب  رگید  هب  کی  همه  **** زغم ماداب  وچ  یخاک  دروآرب 

كاپ دودنارب  ار  انب  نورب  **** كاخ درز  ناز  هدنریگ  درک  یلگ 

تشاد هدیشوپ  هدرپ  نآ  رد  يزار  هک  **** تشاذگ یلاخ  دودنین و  ار  نورد 

راگزور نآ  رب  دش  یتدم  نوچ  هک  **** راگزومآ زا  تسنینچ  هدینخ 

گنر تفه  رهوگ  نآ  دمآ  دیدپ  **** گنس يور  زا  سابرک  تخیرورف 

شیپ تشاد  مرح  لگ  شدودنازک  **** شیوخ ياج  رب  دنام  انب  نورب 

دنتخاب ناج  رایسب  هقرخ  نارب  **** دنتخادنا هقرخ  ناگدنام  نورد 

زاین دمآ  شنصح  نآ  رادید  هب  **** زارف اجنآ  دماک  ورهار  ناره 

دیود الاب  دنکفارب و  يدنمک  **** دیدن هر  نوچ  هراب  رب  درک  بلط 

دوبر ناج  وزا  دوز  ابر  نهآ  وچ  **** دوز دید  ار  گنس  دش  هراب  رب  وچ 
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دوب نوچ  یهنرب  مهب  یهوک  وچ  **** دوب نوخ  شنم  کی  رد  هک  یگنس  ز 

درکن رواب  ار و  نخس  نیا  دینش  **** درم دازآ  کی  ناهاش  مدینش ز 

تسرد شیامزآ  دش ز  هصق  وارب  **** تسج زاب  ار  هصق  نیا  داتسرف و 

تفاتش نابایب  يوسب  ایرد  ز  **** تفات يور  وزا  درک  انب  نآ  هاشوچ 

هاپس نتفر  جنر  زا  دمآ  هوتس  **** هار دومیپب  رگید  هامشش  وچ 

شدمآ لین  دور  يوس  هگرذگ  **** شدمآ لیپ  ياپ  رد  هک  هر  نازا 

دوب هدیدان  هدید  ار  هیاپ  نآ  هک  **** دومن تبغر  لین  همشچرس  هب 

دور نآ  فرطرب  زور  بش و 
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راغ هوک و  رب  دنار  یمه  هبسا  ود  **** راب

لیس دور  يوس  دیآ  وچ  دش  یمه  **** لیم دوب  ار  دور  ناک  هتسر  نادب 

تشد هوک و  نآ  رخآ  دسر  نایاپ  هب  **** تشونرد ناهج  زا  تشد  هوک و  یسب 

کشم يوب  اب  زبس  یهگ  يدنلب  **** کشخ گیر  نماد  زا  دمآ  دیدپ 

کشم يوب  اب  زبس  نوچ  هدروآرب  **** گنس هراخ  زا  یهوک  رمک  رد  رمک 

ار هدنیوج  هار  هدش  مگ  رذگ  **** ار هدنیوپ  هتسبرب  هار  ورب 

دورف دمآ  شوانیم  هوک  نآ  زا  **** دور هدنباتش  نآ  دومع  هدیشک 

دنک دوب  اهیاپ  شنتفر  زا  هک  **** دنت دوب  نآ  هار  رب  هتشپ  یکی 

تشم لاگنچ و  هب  ناج  یتخادنارب  **** تشپ راخ  �هتشپ  نادب  وک  یسک 

یتخادنا رد  ار  دوخ  يوسنآ  زا  **** یتخات وا  رب  نوچ  ههقهق  يدز 

رازغرم نآ  رد  يدیرپ  ناغرم  وچ  **** رازه رگ  ینتفر و  یکی  رگ  وا  رب 

سپ زاب  یکی  دماین  ناشیا  زک  **** سک دنچ  دش  هتشپ  رب  هداتسرف 

تخت جات و  یتفای  نآ  رب  یتفگ  وت  **** تخر هتشپ  نآ  رب  يدرب  هک  سک  ره  وچ 

یتفای رثا  شلایخ  زا  مشچ  هک  **** یتفاترب لیخ  نآ  زا  مشچ  نانچ 

دنار هصق  یسب  یئوج  هراچ  نیرد  **** دناوخب ار  ناگدیدناهج  ردنکس 

ندش اجکی  هب  دیاب  هارمه  ود  **** ندش اهنت  هوک  نیرب  ناوتن  هک 

نتخاس یلزنم  مدق  هد  رهب  **** نتخات نآ  رد  ندومن  تنوکس 

راک هب  دیاب  هچنآ  نتخادنارب  **** رارق نتفرگ  نتفر  هتشپ  رب  وچ 

هوکش درآ  هک  ندیدن  هرکی  هب  **** هوک يوس  نآرد  ندید  جیردت  هب 

تشامگرب رظن  اناد  هراب  رگد  **** تشادن يدوس  ناسنیزا و  دندرکب 
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يار هزیکاپ  دنمرنه و  يدرم  هک  **** يامنهر يرواد  نآرد  دش  نینچ 

درونرد شذغاک  هماخ و  نامه  **** درم هدیدناهج  دشاب  هدنسیون 

ار درد  مغ و  دراد  رود  وزک  **** ار درم  نآ  يدنزرف  بوخ  دوب 

هار هب  وا  اب  تشپ  مه  روپ  دوب  **** هاگ هتشپ  نآ  يوس  دروآ  لیم  وچ 

ریش ریجنز  ریش  هچب  دوب  **** ریز دنزرف  درم و  دوش  الاب  هب 

سپ زاب  وا  رگ 
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نخس دیوگزاب  دوخ  دنزرف  هب  **** نب لصا و  زا  دیان 

یگتسهآ هب  یلاثم  دسیون  **** یگتسب نابز  دراد  هکناز  رگو 

شیوخ دنویپ  رهم  زا  لد  دربن  **** شیوخ دنزرف  يوس  دنکفا  ورف 

فرح هلمج  نآ  زا  دوب  يا  هعومجم  هک  **** فرگش يدرم  دندیروآ  تسدب 

ناود دشاب  ریش  اب  هک  هچب  وچ  **** ناوج وا  اب  ریپ و  دش  هوک  يوس 

ریز هب  دمآ  هتشپ  نآ  نایاپ  ز  **** ریلد ناوج  نآ  زورمین  رگد 

گنر يور  زا  هتفر  دش  هاش  رب  **** گنچ هب  يدرون  هتفرگ  ذغاک  ز 

هار درگ  زک  دوب  نینچ  هتشبن  **** هاش دناوخ  ورف  ذغاک  داد  هش  هب 

سایق مدرک  شیوخ  هر  خزود  هب  **** ساره زک  مدمآ  نانچ  نآ  ناج  هب 

تسش تسد  دوخ  دمآ ز  هک  ره  ورب  **** تسر يوم  کی  رات  زا  یئوگ  یهر 

تشادن یئور  چیه  دمآ  دورف  **** تشادن یئوم  لکش  زج  هک  هر  نیرد 

مدمآ گنت  هب  هر  یگنت  سب  ز  **** مدمآ گنس  هراخ  هتشپ  رب  وچ 

دش هراوآ  یکانرطخ  ناز  درخ  **** دش هراپ  ملد  مدید  هک  وسنآ  ز 

دوب غاب  رد  غاب  فرط  ات  فرط  **** دوب غار  یب  هتشپ  هر  وسنیزو 

لهد ناغرم  زاوآ  هدروآرب  **** لگ بآ و  هزبس و  هویم و  زا  رپ 

زیخ همشچ  وا  رد  توادن  زا  نیمز  **** زیر کشم  ورد  تفاطل  زا  اوه 

هتخیگنا ود  ره  زا  يدور  نینچ  **** هتخیوآ رد  شوالت  اب  شکت 

یگدنکفا زآ و  همه  وسنآ  زا  **** یگدنز تنیز و  همه  وس  نیزا 

تشهب زا  یسک  دیاین  خزود  هب  **** تشرس خزود  تسه  نآ  نیا و  تشهب 

میدمآ اجک  ات  اجک  زک  نیبب  **** میدمآ ام  هک  نابایب  ناک  رگد 
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زغل ياپ  نآ  رد  ار  دوخ  ياپ  دهن  **** زغن ياج  نینچ  زک  دهد  لد  ارک 

داش زین  نم  دیشاب و  داش  امش  **** داب دوردب  هاش  مدش  کنیا  نم 

تشد هب  هیاپهوک  نآ  زا  دنار  هپس  **** تشگ هاگآ  وچ  ناهنپ  زار  زا  هش 

سوه اجنآ  دران  یلد  ره  ات  هک  **** سک چیه  اب  دناوخرب  هچنآ  تفگن 

اجناک تسناد  وچ 
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تسار تسد  رب  درک  بلط  هگرذگ  **** تساطخ نتسشن 

چیسب نتفر  هار  زج  درکیمن  **** چیه دوساین  نتفر  هر ز  نآ  رد 

جنگ هدرک  ناور  نابایب  گیر  وچ  **** جنر هب  دش  نورب  نابایب  هار  ز 

شیب گید  رب  گید  زا  شهآ  فت  **** شیب گیر  زا  شهودنا  گیر و  شهر 

هدز فص  يرگشل  يا  هشوگ  رهب  **** هدد ماد و  نمشد ز  هار  همه 

هایس ناشیارب  هر  يدش  تملظ  ز  **** هاش گنهآ  يدندرک  وچ  نکیلو 

نومنهر يدش  هش  تصخر  رگم  **** نورب يدربن  هر  یگریت  زا  سک 

وا ياپ  �هدنک  وا  ياج  يدش  **** وا يار  زارس  يدیشک  وک  یسک 

همه نابز  کی  کی  تسنادب  **** همجرت زا  یجنایم و  زا  نورب 

داد زاب  ناشراوازس  باوج  **** داد زاس  ناشگنهآ  هب  ار  نخس 

درگ ریز  نیمز  نودرگ  ریز  نامز  **** درون ار  هر  درکیم  هنوگنیدب 

رابغ اهلد  يدرب ز  داب  نوچ  هک  **** راک چیه  نیا  زج  شدوبن  هر  نآ  رد 

یتخومآ رد  نید  ناگناگیب  هب  **** یتخورفارب ار  انشآ  لد 

داهن یخال  وید  رگد  رد  مدق  **** داب وید  نوچ  تشذگب  تشد  نازوچ 

وا شوگ  رد  هتفگ  نخس  ینابز  **** وا شوج  نیشتآ  زا  ینابایب 

دیدن یهایگ  اهینتسر  زا  سک  **** دیرفآ يادخ  دشاب  هک  رز  نآ  زج 

هتفای رز  لفط  نوچ  دیدنخب  **** هتفات رز  ناک  نآ  زا  يوج  ناهج 

هاگمارآ تفای  مرا  غاب  هب  **** هار دومیپ  تشد  نآ  رد  یتخل  وچ 

تخت جات و  نآ  تفای  وزا  دادش  هک  **** تخرد نیرز  غاب  نآ  دمآ  دیدپ 

درز دید  رز  ناتخرد  زا  نیمز  **** درون یتیگ  رالاس  تفر  نورد 
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رد لعل و  هداجیب و  هویم  همه  **** رپ هویم  زا  شناتخرد  کیاکی 

ران توقای  توقای و  ران  همه  **** ران بیس و  هتخیوآرد  وس  ره  ز 

جنغب اهرظناب  هدمآ  بیرف  **** جنرت نیمیس  نیرز و  جنران  ز 

ایگ درمز  زو  لگ  هداجیب  ز  **** ایمیک نیمز  رهاوج  شراهب 

غارچ نوچ  هتخورفارب  رهوگ  ز  **** غاب زبس  نارد  هدیشک  یطاسب 

هتخیر یبلاق  یتروص  رهز  **** هتخیگنارب رز  زا  سیدنت  ود 

يدمآ ساره  يدوبن  رز  رگا  **** يدمآ سانشرکیپ  مشچ  رد  وچ 

وچ **** هتخاس يا  هضوح  رترولب  ز 
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هتخادگب میس  يا  هراپ  خی 

بآ رد  یهام  هکناز  رت  هدنیامن  **** بان عزج  زا  هدرک  نایهام  نآ  رد 

میس تشخ  یکی  رز  زا  تشخ  یکی  **** میظع يرصق  هدروآرب  یتشخود 

تشهب رصق  هب  دماک  درب  نامگ  **** تشخ هنیرز  رصق  نآ  رد  دش  هش  وچ 

شنماد رز  جنگ  زا  دش  هدیرد  **** شنماریپ تشگرب  رایسب  وچ 

قیرغ رهوگ  هب  رس  ات  داینب  ز  **** قیقع زا  دید  هناگادج  یقاور 

باتفآ دبنگ  نوچ  هدنشفرد  **** بان رز  زا  نشور  يدبنگ  وا  رد 

کشم درگ  ربنع و  شنوس  زجب  **** کشخ رز  نآ  رب  يدرگ  هداتفین 

شورس اهنامسآ  دبنگ  رد  وچ  **** شوه گنهرف و  رالاس  تفر  وا  رد 

دیمدیم رتروفاک  يوب  وزک  **** دید هدنبات  عزج  زا  ینادوتس 

تشون انیم  توقای  حول  یکی  **** تشرس انیم  شرف  نآ  رب  هداهن 

روتس نادوتس  نیا  يوس  ینار  هک  **** روز دنوادخ  ياک  وارب  هتشبن 

داوس نیا  تفرگ  قنور  گنر و  وزک  **** داع دادش  تستفخ  همخد  نیرد 

نتخادنارب عقرب  دصق  نکم  **** نتخات ام  يوس  نک  مرزآ  هب 

میا هدیشوکن  سک  یئاوسر  هب  **** میا هدیشوپ  هک  یشوپ  رتس  نکب 

تفخ كاخ  نیردنا  زین  وت  یهاوخ  هک  **** تفهن رد  ام  سومان  رادهگن 

هایس گنس  دبنگ ز  دنرآرب  **** هاگباوخ نیرد  ار  يا  هتفخ  رگا 

تشد هب  درآرد  دبنگ  راوید  ز  **** تشگ زیت  دبنگ  نیا  شماجنارس 

دنک ناروتس  مس  كاخ  شرس  **** دنک ناروم  دوس  کمن  ار  شنت 

شیوخ نادوتس  رب  دنک  ینوتس  **** شیوخ ناویا  رهب  زا  یسک  ره  یلب 
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رابغ نوچ  یئوس  ره  زا  شداب  درب  **** راک ماجنارس  ینیب  وچ  نکیلو 

تسکش دهاوخ  هک  روتس  لعن  هب  **** تسد ياپ و  ار  دادش  هک  دناد  هک 

كاخ ياج  هب  كاخ  مه  هک  نک  اهر  **** كاغم رد  ار  هدنکارپ  رابغ 

درز هوک  نیا  زج  ینیبن  یناشن  **** درک هدنکارپ  شداب  هک  نت  نآ  زا 

زاسب ام  اب  زور و  نینچ  زا  سرتب  **** زار لفق  �هدنیاشگ  يا  زین  وت 

يا هداز  یمدآ  زین  وت  رخآ  هک  **** يا هدازآ  هکنازرا  نمیا  شابم 

تست نامرف  هب  مهام  جات  ورس  **** تست نآ  نادجنگ  نیا  جنگ  همه 

ياهرد وت  شیپ  تسداشگ 
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جنر ياپ  نیا  دش  سب  ارت  هاپس  **** جنگ

دابم يراک  تاماب  داب و  ارت  **** دابم يراب  وت  رب  ناک  جنگ  ربب 

هتخیوآ یخاش  زا  دش  یحول  وچ  **** هتخیران حول  نآ  رب  ردنکس 

دنار هدید  زک  بآ  �هرطق  اسب  **** دناوخ بآ  �هرطق  نوچ  هک  طخ  نازو 

راثن یتخل  درک  هگباوخ  نآ  رب  **** راب کشا  �هدنیرگ  مشچ  زا  وچ 

تسد دولاین  رهوگ  جنگ و  نادب  **** تسب تخر  نادجنگ  نازو  تفر  نورب 

شدمآ غیرد  ندیچ  هویم  یکی  **** شدمآ غیت  غیب  رد  هک  یغاب  ز 

هتخادرپ تسزارد  يرمع  هب  **** هتخاس رز  شرف  ناک  تسناد  وچ 

تشاذگ ار  سک  هن  تفرگرب و  دوخ  هن  **** تشاد جنگ  همه  ناک  نادجنگ  نآ  زا 

دوب جنپ  هد  میس  یهد  هد  رز  **** دوب جنگ  زا  رپ  دوخ  وا  هار  همه 

دای درک  یمه  ار  دوخ  موب  ورب  **** داهن نابایب  رد  رس  هراب  رگد 

دید راس  یمدآ  دد  یهورگ  **** دیرب نابایب  هار  همین  کی  وچ 

ریگ ياج  اهراغ  هلوغیب  هب  **** ریق رت ز  هیس  یناینابایب 

تشذگرس اهناسفا  زا  دیراد  هچ  **** تشد هداس  نیردناک  ناشدیسرپب 

دوخ ياوام  تشد  نیارد  دراد  هک  **** دد ماد و  زا  تسیک  امش  زا  تشذگ 

بآوربا هیداب  نیزا  تسرود  هک  **** باوج ار  هش  دنداد  زاب  نینچ 

تسام يارحص  دیص  ام  ياهشروخ  **** تسام ياوام  هک  ارحص  فرژ  نیرد 

مینک یناگدنز  نادد  مسر  هب  **** مینک یناب  ریجخن  تشد  نیرد 

مرچ يوم و  زا  هماج  تلآ  مینک  **** مرن میبای  دیص  ناز  هچنآ  میروخ 

باتفآ زا  شتآ  ربا  زا  بآ  دوب  **** بآ هن  اجنیا  دیآ  راک  هب  شتآ  هن 
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دنب رهش  نیرد  ام  شتآ  دوب  **** دنلب باتفآ  دیپس  زور  هب 

روخبآ میسن  ناز  دنک  ام  مد  **** رتزین اوه  ددرگ  وچ  منبش  ز 

تسین زاغآ  ماجنا و  رترب  نیزو  **** تسین زاس  نیا  زج  ار  ام  جنک  نیرد 

هوک تشد و  نیرد  اوأم  دنراد  هک  **** هورگ رگید  یسرپ ز  زین  نامه 

دیرپ دراین  يورد  هدنرپ  هک  **** دیدپان نب  تشد  نیشتآ  نیرد 

یسک اب  وخ  دنریگن  زگره  هک  **** یسب یشحو  دنناینابایب 

نادنچ دنربب 
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هام ود  رد  ام  دزیخنرب ز  نآ  هک  **** هار زور  کی  هب 

تسب ياپ  دوش  نوچ  وزا  میسرپب  **** تسد هب  دیآ  کی  کی  ام  هب  ناشیزا 

دننک یناشفرس  ارچ  رب  ام  هب  **** دننک یناگدنز  نوچ  بآ  یب  هک 

تسام رهب  زک  تسیئاوه  يرتز  **** تسام رهز  هنب  زا  باک  دنیامن 

سب تسرامسوس و  ام  ياهشروخ  **** سک چیه  اب  رام  نوچ  میزاسن 

دومن دیاب  هچ  شتسرپ  ار  امش  **** دوس میباین  نوچ  امش  لغش  ز 

تفخ ماگنه  هچ  دروخ و  ماگنه  هچ  **** تفهن رد  ناشمیسرپ  هنوگرگد 

تسدب دیان  باک  هیداب  نیرد  **** تسپ الاب و  دنتفر  هکنادنچ  هک 

دید قلخ  زا  رگید  يرکیپ  نامه  **** دیسر سک  هیداب  نیا  نایاپ  هب 

هوک تشد و  رد  میتشگ  رایسب  هک  **** هورگ نآ  دنا  هتفگ  نینچ  خساپ  هب 

هار میدربن  يداو  نایاپ  هب  **** هام لاس و  ناوهآ  نوچ  میدیود 

میا هدیسرپ  زین  ربخ  ناشیزو  **** میا هدید  رگد  یناینابایب 

؟ نومنهر دهد  یم  رگد  یناشن  **** نوگریق رکیپ  نیزا  نوریب  هک 

رون تسین  ار  دیشروخ  هک  اجنادب  **** رود شیوخ  رب  زا  دنا  هداد  ناشن 

دیپس ینارکیپ  یمدآ  وا  رد  **** دیب کشم  �هشیب  نوچ  رهش  یکی 

لاس تسنوزف  ار  یکی  دصناپ  ز  **** لاصخ ابیز  يوخ و  شوخ  يور و  وکن 

رثا يریپ  ار ز  یسک  ینیبن  **** رگد دیآرب  دصناپ  زین  رگو 

ناشن رگید  تسدادن  سک  ام  هب  **** ناشکلد نآ  هاگ  نطو  زا  نورب 

تسه هدیدان  يارحص  هوک و  یسب  **** تسپ كاخ  نیرد  نوریب  زین  نآ  زا 

درس شامرس  تسامرگ و  شامرگ  هک  **** دروخبآ ار  هدنیور  تسینورد 
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كاله ددرگن  نوچ  روناج  نآ  رد  **** كاخ دیاینرب ز  ینتسر  وزوچ 

میا هتسش  قرو  تیاکح  رگید  ز  **** میا هتسج  ام  هک  يزار  تسنیمه 

زاس گرب و  ناشدوشخب  دیشخبب و  **** زاین بحاص  قلخ  نآ  هب  ردنکس 

شیوخ نید  زا  شناد  ناشتخورفارب  **** شیوخ نییآ  مسر و  ناشتخومآ  رد 

تسجزاب ناشن  نوکسم  عبر  يوس  **** تسرد ياهراجنه  هب  ناشیزو 

دنتفاتشب دوز  شندرب  هر  هب  **** دنتفای روزاس  دوخ  راک  وز  وچ 

موب دابآ  هب  شهار  دندومن  **** مومس داب  ناشوج و  كاخ  نآ  زا 

هاگیب و تشد  نآ  رد  ردنکس 
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هار هاریب و  دناریمه  هبساود  **** هاگ

دیدپ ایرد  فطع  دش  هراب  رگد  **** دیسر نایاپ  هب  هر  ناک  ماجنارس 

راس همشچ  نوچ  دید  یهگشوالت  **** رانک ایرد  هب  ایرد  بآ  زا  مه 

تخس جنر  نآ  زا  دنتشگ  هدوسآ  رب  **** تخر همشچ  نآرب  یهام  دندنکف 

دنتخادنا رد  ایرد  هب  لحاس  ز  **** دنتخاس یسب  یتشک  هراب  رگد 

شیوخ هاگنب  دندناسر  یکشخ  هب  **** شیب هام  کی  دندیرب  ایرد  وچ 

هدز برقع  رام  نوچ  دیچیپب  **** هدز بت  بش  مجنا  بات  زا  وچ 

میب هودنا و  زا  تسر  ناورهر  لد  **** میسن دمآ  رد  یبونج  هدابز 

راس همشچ  مهو  دوب  نابیاس  مه  هک  **** رارق اجنآ  هام  کی  دنتفرگ 

یگتسهآ هب  دش  ناشجنر  نتز  **** یگتسخ نآ  زا  دندیسر  مهرم  هب 

ناتسرپرس هد  بونج و  ضرع  هب  ردنکسا  ندیسر  شخب 34 - 

بیرف لد  ارم  بشما  هد  یعامس  **** بیکش زا  تشگ  رود  ملد  ینغم 

دروآ شوه  زاب  میشوهیب  ز  **** دروآ شوگ  هب  لد  نوچ  هک  یعامس 

راثن رهوگ  درک  نینچ  نیا  جرد  ز  **** راگنرهوگ جرد  نیا  جنس  نخس 

تخت تخارفارب  یبونج  ضرع  هب  **** تخر درب  نورب  قرشم  هش ز  نوچ  هک 

رت هدنزاون  ار  نیمز  هنامز  **** رت هدنزاس  هدید  ناهج  ياوه 

يوج زبس  نیا  بآ  زا  دش  یجنرت  **** يوب جنران  حبص  هروراق  وچ 

دنتخات رگد  یهاگچوک  يوس  **** دنتخادرپ تخر  هگچوک  نآ  زا 

هاگچوک نی  زا  چوک  دنک  هش  نوچ  هک  **** هار ناسانش  لزنم  دندومن 

تشک بآ و  هزبس و  زا  رپ  شداوس  **** تشهب نوچ  هتسارآ  دنیب  یهد 
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تسدز نادزی  نامرف  هدرک  اهر  **** تسرپرس همه  ینامدرم  وا  رد 

دروآ هار  زاب  یهرمگ  نازو  **** دروآ هانپ  رد  ناشهاش  رگم 

درک مارآ  هش  بش  نآ  لزنم  نآ  رد  **** درک ماجرد  دیشروخ  نوخ  بش  وچ 

لاله يدروجال  دش  دودنا  رز  **** لاب داشگب  دیشروخ  سواط  وچ 

تخب هدروآربرس  وا  كارتف  ز  **** تخر تسب  یگراب  رب  يوج  ناهج 

روگ مارهب  وچمه  ینکفا  روگ  هب  **** روب تشپ  رب  تفریم  دنمارخ 

غارچ نوچ  ینشور  ناهج  رد  ناهج  **** غاب يوج و  هزبس و  نآ  دمآ  دیدپ 

هتخودرب هلح  تفص  یتشهب  **** هتخورفارب یتشهب  نوچ  یهد 

دید یهد  **** دیسر ناتسرپرس  هد  رد  هش  وچ 
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دیدن ار  يرتهم  هد  و 

یسک هد  رد  هن  یئاهد  سک  رد  هن  **** یسب نایادخ  هد  هن و  یئادخ 

هتخیر ینغور  ورد  دجنک  ز  **** هتخیگنارب لگ  زا  سک  ره  یمخ 

یمدرم یمدرمان  هدنکف ز  **** یمخ ره  نغور  رد  هناگادج 

رس هتشگرس  درم  زا  يدندیشک  **** رتشیب ای  زور  لهچ  یس  سپ 

یهبرف همه  نترب  هدنامورف  **** یهت یپ  زا  زغم و  زا  يدوب  يرس 

شیوخ لاوحا  يدنتسجزاب  وزو  **** شیپ کشخ  هلک  نآ  يدنداهن 

ناوخ دایرف  هلک  نآ  رب  يدندش  **** ناوختسا نآرب  يدندز  یبیضق 

دیسر دهاوخ  هچ  ادرف  زور  نامه  **** دیدپ دیآ  دب  کین و  هچ  بشما  هک 

تفگب دشاب  دننام  هک  یئادص  **** تفهن زا  يدمآ  نورب  یئادص 

درون رد  ناهج  دراد  شقن  نینچ  **** درس مرگ و  زادشاب  نینچ  ادرف  هک 

لاس هام و  شدرگ  ناشدوب  نینچ  **** لایخ رد  ار  شقن  نآ  يدنتفرگ 

زار هنوگنآ  زا  تسوید  میلعت  هک  **** زاس هراچ  �هدنامرف  تسناد  وچ 

دننکرب اهناخ  زا  نغور  مخ  **** دننکشب اهلک  ات  دومرفب 

تسس يار  نآ  زا  درک  ناشرود  ات  هک  **** تسرد شیار  تخیگنا  تجح  یسب 

يربمغیپ یئادخ و  باسح  **** يرورپ نید  مسر  ناشتخومآ  رد 

تشاد ساپ  ار  دنچ  یلد  دناد  هک  **** تشامگرب یلد  بحاص  موق  نآ  رب 

هتساخرب هار  زا  دش  ور  اور  **** هتسارآ روشک  نآ  راک  دش  وچ 

یلزنم کی  هاش  نآ  زا  دنار  نورب  **** یلد مرخ  یباکر و  خرف  هب 

درک مارآ  مک  هر  نآ  رد  مجنا  وچ  **** درک مار  نیز  ریز  ار  ماجنا  هر 
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گنس هراخ  رپ  وراخرپ  هار  همه  **** گنت کیرات و  چیپ  رب  چیپ  یهر 

دنزگ ار  ناج  دوب  ندشرب  زا  هک  **** دنلب یهوک  غیت  دش  رادیدپ 

هار تسیاب  درک  ورب  ترورض  **** هاش دید  ار  هوک  نآ  شیپ  سپ و 

هوتس ناراد  غیت  هدمآ  جنر  ز  **** هوک غیت  نآ  رب  رگشل  درب  نورب 

دوس گنس  نآ  رب  نایاپراچ  مس  **** دوب گنس  نآ  هک  یتخس  يزیت و  ز 

ياپراچ مس  دشیم  هدیشارخ  **** ياسدالوپ گنس  زک  دید  هش  وچ 

هب **** روگ واگ و  نت  زا  ات  دومرفب 
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روتس مس  دنرآ  ردنا  مرچ 

ربژه نایوپ  ياپ  رب  دندنبب  **** ربطس ياهسابرک  اهدمن و 

كاله وز  دش  هدنیوپ  هک  یگنس  ز  **** كاپ دنبورب  اهرذگهر  همه 

دنتفوکیم دالوپ  هب  هویرگ  **** دنتفوریم هار  هش  نامرف  هب 

هاش کیدزن  دنتفر  دنچ  ینت  **** هار شارف  دندوب  هک  نانآ  زا 

شیر تسنیزا  ناروتس  مس  هک  **** شیپ دندیروآ  گنس  تشم  یکی 

میتفاترب لعن  نآ  زا  شیتخسب  **** میتفای شرد  ناروتس  لعن  هب 

تخل تخل  دش  دالوپ  هراپ  دشن  **** تخس دالوپ  هب  شمیتفوک  یسب 

زیر زیر  دش  ریشمش  دیربن و  **** زیت ریشمش  هاش  دز  گنس  نآرب 

شارت يوزا  تساخرب  زیزرا  هب  **** شارخ شدنتخاس  يرهوجرهب 

درگ ساملا  شمان  یگدنرب  ز  **** درک سآ  ار  گنسوک  دید  هش  وچ 

يرهوج رت  هیامنارگ  نیا  تسه  هک  **** يرد ره  زا  سک  ره  اب  تفگ  یمه 

دننک یلاخ  ساملا  زا  شیوخ  هر  **** دننک یلاگس  شهوژپ  ات  نادب 

درب گنس  نادب  دناد  هار  ات  هک  **** درپس یئوج  گنس  ره  هب  شندومن 

يوجتسج نیدب  کی  ره  تسب  نایم  **** يوگتفگ نیا  رگشل  رد  داتفا  وچ 

تسدب دمآ  مک  رهوگ  هیامنارگ  **** تسپ الاب و  دنتسج  زاب  یسب 

هوکش ایرد  دوب  ییداو  یکی  **** هوک درگ  رب  درگ  رمک  هب  رمک 

دوب ساط  رد  بآ  زا  رت  نشور  هک  **** دوب ساملا  يداو  نآ  رد  ناوارف 

رام يایرد  هک  یهام  يایرد  هن  **** راغز درآرب  رهوگ  هک  ایرد  وچ 

شورف رهوگ  نارام  تسدید  هک  **** شوج هب  نارازه  دصورد  نارامز 
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جنگ يوس  يدش  ناوتن  رام  یب  هک  **** جنر هب  نارام  هر ز  نآ  دش  ناز  رگم 

دوب رادیدپان  ندش  قیرط  **** دوب راوشد  هنیجنگ  هار  نامه 

زیت ساملا  وچ  دراد  هاگرذگ  **** زیخ ساملا  ناک  ناکدید  هش  وچ 

هاپس زا  تفرن  يداو  يوس  یسک  **** هار جنر  زا  مه  نارام  سرت  زا  مه 

يا هراچ  دروآ  تسد  هب  ات  نادب  **** يا هراظن  وچ  وس  ره  درک  رظن 

گنچ هب  يراکش  کی  ره  دید  یسب  **** گنس ياهرمک  رب  هیس  باقع 

دیشکرس ار  هشیدنا  نیباقع  **** دید هدنرپ  ناباقع  ناسناز  وچ 

دازن نیا  تسهبرف  ناک  دننیبن  **** رازه یشیم  دنراک  دومرفب 

دنرب زاب  ولگ 
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ناش هراپ  رگدکی  زا  هگنآ  دننک  **** ناش هراب  کی 

ریلد کی  کی  دنناشف  ناک  نآ  رب  **** ریز دننیب  ساملا  ناک  اجک 

تسوپ دندیشک  نادنفسوگ  نآ  زا  **** تسودب نامرف  هکناز  يربنامرف  هب 

دنتخادنیب یتخل  تشوگ  نآ  زا  **** دنتخانشب ساملا  ناک  اجک 

باقع وس  ره  دمآ ز  رد  شبنج  هب  **** بابک رب  دش  هدیسود  ساملا  وچ 

دنتشاذگن رام  زج  راغ  نآ  رد  **** دنتشادرب ود  ره  کمن  بابک و 

هورگ هد  ناود  یباقع  ره  سپ  **** هوک يالاب  دندروخ  دندربب و 

دوب هدازآ  هکنآ  درب  هاش  رب  **** دوب هداتفا  شوگ  زک  ساملا  ره 

درز شوکین  دوب و  نوگبآ  شدب  **** درک درگ  مهب  ار  اهساملا  هش 

لیس دنت  نوچ  هوک  زا  دمآ  دورف  **** لیم دروآ  یتسپ  يوس  اجنآ  زو 

دنتخات یمه  زوالق  یب  یهر  **** دنتخاسیم لیجعت  هیوپ  نآ  رد 

هتخیر نوخ  هنیس  زا  يوخ  ياجب  **** هتخیگنا شتآ  لعن  ناروتس ز 

شیر هیوپ  زا  دش  نایاپ  داب  مس  **** شیپ هار  نآ  زا  هام  کی  دنتفر  وچ 

دنزگ زا  هاش  تسر و  هلگ  زا  هاپس  **** دنلب تخب  يورین  هب  رخآ  مه 

خارف ییاج  دید و  یهگ  ترامع  **** خالگنس نآ  زا  تخر  هش  درب  نورب 

فرب ناراب و  هتفرگ ز  شزاون  **** فرگش يرازتشک  هگعرز  نآ  رد 

یگدنباتش ار  لد  ناج و  وا  رب  **** یگدنبات يرت و  يزبس و  ز 

مس هناگیب  ناروتس  جنپس  **** مگ هدرک  یپ  هزبس  نآ  جارات  ز 

تسد هب  یلیب  ياپورس  هنهرب  **** تسمریش نوچ  هتشک  نآ  رد  یناوج 

شرس ینایک  جات  راوازس  **** شرکیپ یکالاچ  یبوخ و  ز 
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دیدپ يو  زا  يدنمورب  ناشن  **** دیلک نیرز  وچ  شلیب  هدنزورف 

داشگ یم  هگ  تسب و  یم  دنب  یهگ  **** داهن یهاگ  تشادرب  لیب  یهگ 

تفج تشگ  نوچ  كاخ  اب  وت  يوخ  هک  **** تفگ مرزآ و  هب  شدناوخ  رادناهج 

زغن راک  زجب  دیابن  نازغن  ز  **** زغم رادیب  یبوخ و  یناوج و 

نتشاک يا  هناد  يا  هناریو  هب  **** نتشادرب لیب  دش  وت  راک  هن 

كاخ يوزارت  مه  دوب  خرف  هن  **** كانبات يرهوگ  یخرف  نیدب 

مهد یئاهر  تکاخ  راگیپ  ز  **** مهد یهاشداپ  ارت  ات  ایب 

زرواشک خساپ  هب 
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ياجب تمدخ  طرش  دب  هدروآ  وچ  **** يار هتسهآ 

راگزومآ وت  زا  نانسوت  همه  **** راگزور ضیار  ياک  تفگ  نینچ 

يا هشیدنا  دیان  شتقلخ  رد  هک  **** يا هشیپ  رو  هشیپ  رهب  نام  نانچ 

تسین راوازس  یهاشداپ  نم  هب  **** تسین راک  ارم  يراک  هناد  زجب 

تشپ ژوک  دوش  دنیبب  یمرن  وچ  **** تشرد دشاب  ياج  ار  زرواشک 

مرن ياج  دوب  ناتشرد  كاله  **** مرچ تستفرگ  یتشرد  رد  منت 

دنک ینیبگناک  دوب  یغمص  وچ  **** دنک ینینزان  وک  تخس  نت 

شخرف نتفگ  رب  تفگ  انث  **** شخساپ ار  يوج  ناهج  دمآ  شوخ 

راگدرورپ تسیک  ارت  ناسنیا  زک  **** راگدرک زا  شدیسرپ  زاب  ربخ 

؟ زیت رازاب  درک  اجک  تهانپ  ****؟ زیخ تفخ و  رد  وت  رادساپ  دش  هک 

؟ يا هدنکفا  هر  نیمادک  رب  رظن  ****؟ يا هدنب  ارک  یتسرپ  یم  ارک 

يامنهر ار  قلخ  يربمغیپ  هب  **** يادخ یتیگ  يا ز  تفگ  درمناوج 

وت هک  متسرپیم  ار  هلبق  نامه  **** وت هک  متسب  شیوخ  لد  سک  نآ  رد 

دور ارحص و  هوک و  هدنراگن  **** دوبک نامسآ  هدنرآرب 

نیمز رب  دوخ  يور  هر  دنچ  مهن  **** نیرفآ ناهج  شیپ  زور  بش و 

تساوخان داد  نم  هب  ناسنیزک  **** هتسارآ يوربا  مشچ و  نیدب 

دوس هنوگدص  تسه  مکی  ره  زا  هک  **** دومن نم  اب  هک  اهمرک  رگیدب 

سانشدزیا دشاب  وا  هک  سکنآرب  **** ساپس دیآ  بجاو  مرب  شساپس 

يرورپ نید  هار  زا  متفریذپ  **** يربمغیپ هب  یتسدماک  ارت 

بآ هب  یهام  وچ  متشگ  هدنز  وت  هب  **** باوخ هب  نیز  رتشیپ  ما  هدید  ارت 
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نایم مدنبن  نوچ  يرگتمدخ  هب  **** نایع دش  ربخ  نیو  يدماک  نونک 

دیرفان یئوت  نوچ  نیرفآ  ناهج  **** دیروان یئوت  نوچ  ناهج  میوگن 

یمکحم ناهج  دراد  وت  دس  ز  **** یمرخ �هیام  یئوت  ار  ناهج 

ناورسخ هیاس  رس و  شدوب  هک  **** ناوج تریس  كاپ  نارب  ردنکس 

دای درک  وارب  نادزی  مان  نامه  **** داد هسوب  شکراترب  تفگ و  انث 

يوق شتشپ  درک  ادخ  نید  هب  **** يورسخ تعلخ  شتسارآرب 

خاش زبس  مه  دوب و  لگ  خرس  مه  هک  **** خارف رازغرم  نآ  زرم و  نآ  رد 

هار ياهیگتسخ  زا  دش  رتکبس  **** هاپس اب  هش  دوسآ  يزور  نابش 

تفه نیا  رالاس  وچ 
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سورخ يولگ  زا  گناب  دروآرب  **** سوک راورخ 

درک زاس  رفس  چیسب  هر  رگد  **** درک زاغآ  نتفر  هش  هراب  رگد 

دناسر لزنم  راب  رگد  لزنم  هب  **** دنار دنچ  یلزنم  هلحارم  ناز  وچ 

تشک واگ و  یب  هلمج  يو  ياهنیمز  **** تشهب نشور  وچ  يزرم  هدنزورف 

ناورسخ روخرد  یهگ  ترامع  **** ناور بآ  هزبس  لگ و  تخرد و 

دوب هتشغآرد  یبآ  هب  ینیمز  **** دوب هتشک  ان  هک  ین  للخ  شتآ  زج 

تسیک موب  ورب  نیا  رورس  رس و  **** تسیچ مان  ار  زرم  نیاک  دیسرپب 

وه واگ  دنک  هد  نینچ  رد  اجک  **** وکواگ نهآ و  واگ  زرواشک و 

هاش سوب  نیمز  زا  دعب  تفگ  نینچ  **** هاگعرز نآ  نامیقم  زا  یکی 

زرو رهب  زا  دراد  یسب  یلاوح  **** زرم هدنیاشگ  لد  نیا  ياصقا  هک 

شیب هکلب  دروآ  رازه  وز  یکی  **** شیوخ ماگنه  هب  يراک  هچ  ره  وا  رد 

دنم هرهب  وا  لخد  زا  سک  ددرگن  **** دنزگ دبای  دادیب  نکیلو ز 

یسک هد  رد  يدوب و  دابآ  هد  **** یسب رواد  يدوب و  داد  رگا 

رگدادیب دریذپ ز  یهابت  **** رب كاخ  نیا  درآ  داد  فاصنا و  هب 

من دسوپب ز  یمرگ  دزوسب ز  **** مک فاصنا  ددرگ  وا  لخد  زا  وچ 

لیس داب و  درب  ار  شمدنگ  وج و  **** لیم دنرآ  شلام  رد  هک  وج  کی  هب 

وا يوزارت  وج  کی  هب  ددرگ  هک  **** وا يوزاب  تسقینجنم  کبس 

بارخ دش  رگدادیب  دادیب  ز  **** بآ كاخ و  ناک  تفای  ربخ  ورسخ  وچ 

درک دابآ  ردنکسا  شمان  نامه  **** درک داینب  لدع  زا  يدس  ورد 

شیوخ رودزم  قح  دهد  سک  ره  هک  **** شیوخ روشنم  داد  شیدابآ  هب 
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تارب دراین  سک  ناشجارات  هب  **** تاکز ار  دوخ  لام  یسکره  دهد 

يرواد نانچرب  نیرفآ  رازه  **** يروآ تارب  دیابن  هر  وا  رد 

ناتسودنه هب  هراب  رگید  ردنکسا  ندرک  راذگ  شخب 35 - 

زاسب دیان  زاس  یب  راک  نیا  هک  **** زاب تسد  انغ  زا  رادم  ینغم 

دنک يراگزاس  شلداب  برط  **** دنک يرای  زاس  نیا  هک  ار  یسک 

راگزور مه  زور و  مه  هتشگ  ناوج  **** راهبون رد  غاب  تهزن  اشوخ 

نامه **** غاب درگ  نانک  هیالط  هشفنب 
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غارچ فک  رب  هدروآ  سگرن 

هدمآ شورخ  رد  نوخ  شوج  زا  لد  **** هدمآ شوج  هب  ناغرم  زغم  نوخ  ز 

ورذت نوخ  یحارص ز  سورخ  **** ورس داشمش و  ریز  رپ  هدرک  مکش 

هرب وهآ  زاوآ  دمآ  تشدز  **** هرسکی ناوهآ  هدمآ  صقر  هب 

يوگ زغن  نالبلب  يرگشمار  هب  **** يوج فرطرب  هدنکفا  لگ  طاسب 

هتخاس مهب  مرحم  نارای  وچ  **** هتخاف �هلان  لگ و  میسن 

دورف دیآ  لگ  زک  لگ  بآ  نآزو  **** دور زاوآ  لصف ز  نیا  رد  رتشوخ  هچ 

گنچ يوسیگ  هب  وسیگ  هتشهورف  **** گنت مشچ  اب  كرت  �هدنیآرس 

وا زاس  مشیربا  رب  هدیرد  **** وا زان  زا  مشیربا  زاس  یسب 

زاب گنچ  زا  دیوگ  وا  یئوگ و  وت  **** زاس گناب  رب  هتخسرب  ياهنخس 

رکش نوچ  یکی  دزربط  نوچ  یکی  **** رت ياهلازغ  وت  زو  هسوب  وزا 

یهدیم رکش  یناتس  دزربط  **** یهدیم رت  ياهلزغ  هسوب  هب 

تسدمآ دای  هب  شناتسودنه  هک  **** تسدمآ داهن  یطوط  زاب  ملد 

دروجال اب  فرگنش  تخیمآرب  **** درک درگ  لفک  نیحایر  زا  هوک  وچ 

تشد هوک و  زا  دمآ  نزوگ  ریفن  **** تشذگ ندرگ  لگ ز  ار  هراوخایگ 

کشم هب  ربنع  تخیمآرب  هشفنب  **** کشخ راخ  زا  دمآ  نورب  رت  لگ 

كاخ دز ز  نورب  رسرت  روفاک  وچ  **** كانباوخ سگرن  يرخ  ربنع  هب 

موب دابآ  هب  دمآ  یناریوز  **** مور ناریا و  هاش  نانچ  یلصف  هب 

ناتسوب رب  داب  نوچ  درک  رذگ  **** ناتسودنه زرم  رب  هرابرگد 

تخات هوک  رب  تشدرب و  هام  یکی  **** تخارفرب ملع  قرشم  هب  اجنآ  زو 
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هتفای شبت  یهام  تشپ  وزک  **** هتفات خزود  نوچ  هار  نآ  زا 

تشهب رگنل  دنناوخ  شناکرت  هک  **** تشرس ونیم  رهش  نآ  هب  دمآرد 

راهدنق وا  مان  یهگ  شتسرپ  **** راهبون نوچ  دید  ورد  يراهب 

یسک ره  هدش  تب  �هدنتسرپ  **** یسب يو  رد  يور  تب  ناسورع 

هتخادرپ جنگ  هناخ  وا  رب  **** هتخاس یتب  رز  زا  هناخ  نآ  رد 

يارس دبنگ  قاط  ات  هدروآرب  **** يابرلد رکیپ  نآ  جات  ورس 

هتخورفارب عمش  ود  نشور  وچ  **** هتخود نوردنا  مشچ  هب  رهوگ  ود 

بش هب  یغارچ  بش  سب  ز  **** غاب هزات  نآ  نحص  رد  هدنزورف 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1807 

http://www.ghaemiyeh.com


غارچ نوچ 

دروخلاس رکیپ  نآ  لاثمت  ز  **** درگ دنرآرب  ات  هش  دومرفب 

دوس قلخ  اب  دوب و  نایز  تب  اب  هک  **** دوز دنیاشگرب  شرهوگ  رز و 

خارف وربا  هدرک  دش  هاش  يوس  **** خاک جنک  زا  تبعل  یکی  وگنخس 

تفگ هاش و  رب  درک  نیرفآ  یسب  **** تفر هاش  هر  زا  رابغ  وسیگ  هب 

رتخاب ات  تساروا  رواخ  زا  هک  **** رگداد رواد  ناهج  هاش  هک 

زارف ندرگ  تسزورف و  یتیگ  هک  **** زاین درادن  رهوگ  هب  رز و  هب 

ناتساد یکی  دراد  هدنبیرف  **** ناتسار �هتفگ  زا  تب  نیک  رگد 

نهک ناتساد  نآ  میوگ  ورف  **** نخس رد  دهد  نامرف  هاش  رگا 

زاب توقای  جرد  رد  دیاشگ  **** زاون لد  ناک  دومرف  رادناهج 

لالز بآ  همشچ  بل  زا  داشگ  **** لاخ کشم  رکیپ  يرپ  هر  رگد 

خاش هزوریپ  تستخرد و  نیرز  هک  **** خاک هدنزورف  نیا  تفگ  تفگ و  اعد 

تشاد هناریو  مین  دبنگ  یکی  **** تشاد هناخ  تب  نییاک  شیپ  نآ  زا 

تسچ راقنم  هب  رهوگ  ود  هتفرگ  **** تسخن نابایب  زا  دندمآ  غرم  ود 

يامه نوچ  یخرف  يزوریف و  ز  **** يارس نیا  دبنگ  رب  دنتسشن 

تفرگ ار  ناکغرم  نآ  دیاش  نوچ  هک  **** تفگش ناشیا  رد  هدنام  رهش  همه 

زاب دندیرپ  رهوگ  دندنکف  **** زارد ینامز  دمآرب  نوچ  نیرب 

دنتشامگب هشیدنا  رهوگ  نآ  رب  **** دنتشاد تکلمم  نیا  هک  ناگرزب 

هاگتسد دوب  ار  وا  رهوگ  رب  هک  **** هار درک  یسک  ره  لدرب  عمط 

يروای تبقاع  ناشدرک  درخ  **** يرواد نایم  ردنا  دمآ  دیدپ 
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نتشیوخ �هناخ  تب  رهب  زا  هک  **** نمجنا نآ  قاثیم  تفر  نآ  رب 

وا رد  رهوگ  ود  نآ  مشچ  ود  ياجب  **** وا رد  رز  همه  نآ  دنتخاس  یتب 

تساور دریگنرب  نامسآ  شرگ  **** تساوه غرم  دروآ  هر  ناک  يرد 

رود دیشروخ  هدید  دنک  یک  ام  ز  **** رون هدید  همه  دریگ  دیشروخ  ز 

دنمد رتمک  داب  نانشور  وا  رد  **** دنمرخ نادب  ناروک  هک  یغارچ 

غارچ یب  نکم  ار  ناگویب  بش  **** غاد مرگ  ار  دنچ  يا  هویب  نکم 

درک دازآ  هش  ار  نابز  یب  تی  **** درک دای  نخس  نوچ  نابز  شوخ  تب 

زا تشبن 
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راکش نیا  تسردنکسا  غاد  اب  هک  **** راگن نآ  رکیپ  رب 

رهق درواین  نانامرهق  نآ  رب  **** رهد ياراد  هک  خر  يرپ  نآ  دید  وچ 

ناشک رهوگ  مشچ  دش  هزیخ  وزک  **** ناشن شداد  هدیشوپ  جنگ  یکی 

دادب یخرب  یخرب و  تشاد  هگن  **** داشگرب ار  هدنکآ  جنگ  نآ  هش 

ناینابایب اب  رس  دروآرد  **** نایناحور يونیم  هر ز  رگد 

خارف یهاگ  گنت و  شلزنم  یهگ  **** خالگنس هروش و  رب  دنار  یسب 

دینش ناشیز  تفگ و  نخس  ناشیا  هب  **** دید داز  یمداک  يا  هعقب  رهب 

ناشداد رظن  يایتوت  نید  ز  **** ناشداد ربخ  یتسرپ  نادزی  ز 

نیچ راگرپ  هب  دمآرد  هر  رگد  **** نیمز رب  نیمز  قرشم  راگرپ  ز 

وا راوازس  یلزن  تسارآرب  **** وا راک  زا  تفای  ربخ  ناقاخ  وچ 

هتساوخ زا  جنگ و  زا  دشرپ  ناهج  **** هتسارآ دمآ  هاش  هاگرد  هب 

درک هزادنا  زا  شیب  یتمشح  شهش  **** درک هزات  هش  سوب  نیمز  هر  رگد 

درز يابید  هب  دمآرد  يدوبک  **** دروجال مخ  نیا  شزیمآ  وچ ز 

مک شیب و  يروشک  رهز  دش  نخس  **** مهب نایادخ  روشک  دنتسشن 

زاب دندرک  هزات  اهدهع  همه  **** زارد يراگزور  دش  هگنآ  سپ 

وا نییآ  تایآ و  تخومآرد  **** وا نید  وزا  ناقاخ  تفریذپ 

تسرپ شتآ  دش  ودنه  ناخارق  **** تسب رهم  رب  رهم  نوچ  زور  رگد 

دوز میزاس  چوک  هلحرم  نیزک  **** دومن تراشا  ناقاخ  هب  ردنکس 

مرن تسیئاوه  نتسشن  ایرد  هب  **** مرگ تسیئاج  دنچ  رگا  تفگ  ارم 

منک اشامت  ار  دب  کین و  وا  رد  **** منک ایرد  گنهآ  وچ  ات  نادب 
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فرگش ياهرادومن  منیبب  **** فرژ يایرد  هب  دشاب  هک  یتفگش 

نم هاگرذگ  دوخ  زا  يزورفارب  **** نم هارمه  وت  یشاب  هک  یطرش  هب 

سانش هراب  هار  يوس  میارگ  **** ساپس مراد  هک  ناقاخ  تفریذپ 

يوجتسج ار  هار  دنک  دصاق  هک  **** يوگتفگ ار  ود  ره  دش  متخ  نادب 

داهن رس  رب  جات  ار  زور  بش  هک  **** دادماب زا  يزور  يرتخا  کین  هب 

ناهارمه اب  هار  يوس  دیوپ  هک  **** ناهج رادجات  دز  يار  نانچ 

دیزس يرهش  هاش  یکی  ره  وزک  **** دیزگرب هپس  زا  رازه  هد  ینت 

زین هنب 
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شدمآ راک  هب  تجاح  رادقم  هب  **** شدمآ راوخ  هکنادنچ 

هاگچوک نآ  زا  تشذگب  درک و  هلی  **** هاپس جنگ و  ار ز  یقبام  رگد 

يربهر یهارمه و  هب  هدیرج  **** يرگتمدخ هب  ناناخ  ناخ  نامه 

گرت ریشمش و  دیاب ز  هک  یحالس  **** گرب تشادرب  زین  وا  هزادنا  هب 

راک درم  هنادرم و  دنمدرخ و  **** رازه هد  ینت  وا  اب  زین  هپس 

دنتخیر یبرغم  رز  هر  همه  **** دنتخیگنا قرشم  يوس  تمیزع 

لیخ لیخ  یئوس  ره  نانکفاراکش  **** لیم دندومن  یبونج  ضرع  هب 

هاگمارآ هب  ولهپ  دندربن  **** هار هنوگ  نیا  زا  دنتفر  زور  لهچ 

دندمآ دورف  ایرد  نییاپ  هب  **** دندمآ دوبک  بآ  کیدزن  وچ 

دنتخارفارب مجنا  هب  اهملع  **** دنتخاس نمجنا  هاگ  هضرف  نآ  رب 

فرگش اجنیا  تسیرانک  ایرد  هک  **** فرژ بآ  نآ  زا  تفر  نانچ  تیاکح 

هاگ هضرف  نآ  زا  دنیآرب  بش  همه  **** هام دیشروخ و  وچ  یبآ  ناسورع 

دننک يزاب  دنیارس و  اهانغ  **** دننک يزاس  مارآ  لحاس  نیارب 

ناشزاوآ فطل  زا  شهیب  دوش  **** ناشزاس دروآ  شوگ  هب  وک  یسک 

سک تستفگن  يرحب  چیه  رد  هک  **** سب دنیارس و  یتیب  رحب  نیرد 

هورگ یمارگ  نآ  دننک  یم  برط  **** هوک جنک  نیرد  ناسنیدب  بش  همه 

دنربیم ورف  رس  هیس  بآ  هب  **** دنربیم وب  حبص  �هفان  رب  وچ 

لیحر ایرد  فرط  زا  رگشل  دنک  **** لیم ودکی  ات  دومرف  رادناهج 

داشگ رهوگ  جنگ  رد  هراتس  **** داشگرس ار  کشم  هفان  بش  وچ 

هنب یب  رگشل و  یب  تشگ  ناور  **** هنت کی  ار  حالم  دناوخ  کلم 
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رون دروآرب  ایرد  رهوگ ز  هک  **** رود دز ز  يا  همیخ  هگ  هضرف  نآ  رب 

باتفآ نوچ  دندیشک  رب  ملع  **** بآ جوم  زک  دید  ناتبعل  نآ  رد 

شیوخ ماخ  �هرقن  رب  کشم  هدز  **** شیوخ مادنارب  وسیگ  هدنکارپ 

دورد دص  زا  رت  نییآ  ون  يدورس  **** دورس نوگرگد  کی  ره  هدیئارس 

شدمآ شوج  هب  نوخ  دش  مرگ  رگج  **** شدمآ شوگ  هب  نیریش  نحل  نآ  وچ 

تسیچ هیرگ  ناک  دیدنخ  هراب  رگید  **** تسیرگ یتخل  زاوآ  نحل و  نآ  رب 

هدنخ نآ  هک  **** مب ریز و  نآ  نحل  دوب  یتفگش 
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مهب درآ  هیرگ  و 

تسخن ياج  زاب  دش  هراب  رگد  **** تسرد ناشیا  لاح  دش  وچ  ار  کلم 

زاین یب  ناهج  يزور  فوص  زا  دش  **** زارط دز  کف  رب  نیچ  يابیدوچ 

هاگجوم نیدب  نکفا  رد  یتشک  هک  **** هاش تفگ  نینچ  یتشک  داتسا  هب 

تسه هدرپ  نیا  رد  ار  ادخ  يزار  هک  **** تسشن مهاوخ  هدیروش  بآ  نیا  رد 

ما هتسناوت  مک  وزا  رود  ندش  **** ما هتسناد  راک  یکانرطخ 

راگزور ارم  دناود  يراک  هب  **** راگزومآ لقع  زا  یسرپ  رگا 

تشدز ایرد  هب  یتشک  دروآرد  **** تشگ هدنریذپ  یتشک  نابهگن 

ياج هب  ار  نیچ  ناقاخ  دنامورف  **** يارگ یتشک  تشگ  نادراک  هش 

زاب ياج  نیز  وت  يدرگ  هک  دیابن  **** زارف اجنیا  میان  ات  هک  شدومن 

یگدوسآ هب  دناود  مکاله  **** یگدوبمک هار  نیرد  منادن 

راک بیترت  یناد و  وت  هنرگو  **** رازگ قح  موش  دوخ  ارت  میآرگ 

درک درودب  تشاذگب  هک  ار  یسک  **** درک دور  نوچ  هدید  نخس  نیا  تفگ  وچ 

نیشن یتشک  يایرد  تسدید  هک  **** نیچ يایرد  هب  یتشک  دنکفارد 

هدمآ رایتخا  دوب  هچنآ  دربب  **** هدمآ راک  هب  ناهرمه  نآ  زا 

سب درب و  ار  هنازرف  سانیلب  **** سفن یسیع  نامیکح  نادنچ  ز 

راب دنکفارد  قلطم  يایرد  هب  **** رانک ایرد  دمآ ز  یفرژ  يوس 

روز تسد  یهز  شدناودیم  ناهج  **** روش بآ  رب  دنار  ناهج  رد  ناهج 

باتش ایرد  لیم  نا  دمآ  دیدپ  **** بآرد دش  ناور  یتشک  دنچ  کی  وچ 

دوبن شتشگزاب  ندمآ  نامه ز  **** دومن شبنج  بآ  طیحم  يوس  هک 
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ياج فرژ  نآ  زا  دنتشگ  هدنساره  **** يامزآ بآ  ناسانش  یحاون 

زاین دمآ  نتشگ  سپ  زاب  يوس  **** زار دنتسجزاب  نوچ  همانهرز 

رون هراپ  کی  دننام  هدنشفرد  **** رود ادیپ ز  تشگ  یکی  هریزج 

راگسرت همه  یطیحم  لیمز  **** رارق اجنآ  رد  یتخل  دنتفرگ 

ناد رایسب  هاش  اب  تفگ  نینچ  **** نادراک یکی  یتشک  ناریپ  ز 

تلزنم نیسپ  رد  اه  همانهر  هب  **** تسلکشم یلزنم  هلحرم  نیا  هک 

يامن شبنج  تسطیحم  يوسب  **** ياج فرژ  نیا  باک  نکم  يریلد 

میرذگن رگد  لزنم  يوس  نآ  زا  **** میرب وسنآ  زا  تخر  یلزنم  رگا 

هگلیم نازک  **** تشگ هاگآ  تلاح  نیز  وچ  ردنکس 
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تشذگ ناوتن  شیپ 

نتخارفا شتسد  نانک  تراشا  **** نتخادرپ دومرفب  یمسلط 

تسین هاگآ  سک  ایرد  يوسنآ  زا  **** تسین هار  ار  قلخ  رتشیپ  نیزک 

دنتخیگنارب هریزج  نکر  ز  **** دنتخیر نیسم  یمسلط  ناسنیز  وچ 

بآ هب  هراشا  دیامن  شمسلط  **** باتش اجنآ  دراک  ییتشک  ره  هک 

سب تساجنیادب  ات  یمدآ  هر  **** سک هار  درذگنرب  ياجنیا  زک 

زاب دنتشگ  هار  نآ  هراب ز  رگد  **** زار نانادراک  وا  میلعت  هب 

تخانش نادزی  زار  هیبعت  نآ  رد  **** تخاس هنوگنادب  یمسلط  ورسخ  وچ 

درمش دیاب  لغش  نینچ  لیفط  **** دربجنر همه  نیا  هنازرف  هب 

دننک ایرد  رضخ  نوچ  هک  نیبارم  **** دننک ایهم  یمسلط  ات  نادب 

زاب تشگ  هگلیم  نآ  زا  يوج  ناهج  **** زاس هراچ  شک  یتشک  نامرف  هب 

دنتشاد ربخ  لزنم  دوب  طلغ  **** دنتشاذگب هزور  هد  وچ  ایرد  ز 

دنب هوک  نآ  جنک  رد  بادرگ  ز  **** دنلب یهوک  رود  زا  دمآ  دیدپ 

یتخاس هریاد  اه  لاس  ورد  **** یتخات ییتشک  رگا  دنب  نآ  رد 

بآ دنب  نآ  هدنز ز  یسک  یتسرن  **** بارخ یتشگن  ات  يدمان  نورب 

دیشک ردنا  طخ  یتشک  راگرپ  هب  **** دیسر طخ  نادب  یتشک  داتسا  وچ 

هورگ دش  نورب  وا  اب  تفر و  نورب  **** هوک نیئاپ  هب  رگنل  درب  ورف 

دای درک  یم  دنزرف  دنویپ و  ز  **** داتسیا هاگدنب  نآ  يالاب  هب 

یتفاترب كاپ  ناهج  زا  يور  هک  **** یتفای دب  هچ  شتفگ  رادناهج 

راگزاسان يایرد  دنب  نآ  زا  **** راک ياسانش  ار  هش  داد  ربخ 
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دیدن يراگتسر  هگدنب  نیزا  **** دیسر اجنیدب  وک  ییتشک  ره  هک 

ریلد نوخ  رب  تسریش  ماک  نوچ  هک  **** ریش ماک  ارو  دناوخ  دنمدرخ 

باتش ام  رب  درک  رگد  ياضق  **** بآ ياهرطخ  ار  ام  دوب  سب  هن 

دیمدرب هلبآ  ار  شیر  خر  **** دیدپ دمآ  بت  ردنا  يرامیب  هب 

دوب كاب  ار  هدنیآ  نتفر  زا  هک  **** دوب كانرطخ  نیشیپ  هار  رگا 

میدمآ نادوان  يوس  ناراب  ز  **** میدمآ ناج  هاگرطخ  رد  نونک 

هورگ نیا  دنرب  ناج  نورب  یگشخ  هب  **** هوک غیت  نیزک  دشاب  هراچ  نامه 

زارد یهار  تسه  نیچ  هب  اجنآ  زو  **** زاب هار  نیا  ددرگ  یم  روصیق  هب 

تسهب ایرد  ز 
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تسه هراچ  ار  شیرید  يرود و  هک  **** تسد رود  هر  نآ 

رادم هدنا  يآ و  تسرد  رید و  هک  **** راسهوک نآ  رد  ردنکس  دز  لثم 

؟ تسرد يراد  هشیدنا  رد  ییار  هک  **** تسجزاب نادراک  هنازرف  ز 

دهد يراگتسر  هر  یتشک  هب  **** دهد يرای  زوریپ  يار  نآ  هک 

هار يوس  ارم  ینومنهر  دنک  **** هاش لابقا  هک  هنازرف  تفریذپ 

گنس يور  نیزا  مرارب  یمسلط  **** گنرد هشنهش  اج  نیا  دزاس  رگا 

شمزیوآ ندرگ  رد  لبط  یکی  **** شمزیگنارب وز  يدبنگ  منک 

راوتسا دنز  یمخز  لبط  نآ  رب  **** رارق درآ  دبنگ  نآ  رد  وک  یسک 

هار هب  دتفارد  نیشیپ  نییآ  هب  **** هاگدنب زا  یتشک  دسر  یفرژ  هب 

ار هار  نیا  دزاس  نوچ  هنازرف  هک  **** ار هاش  هدبعش  نیا  دمآ  بیرغ 

تفهن راکشآ و  دروآ  ياجب  **** تفگ هچنآ  ات  دومرف  هنازرف  هب 

تسار درک  وا  راک  تلآ  همه  **** تساوخ هچ  ره  وا  ياهینتسیاب  ز 

شوک تخس  دش  تخس  يزاب  نآ  رد  **** شوه دنوادخ  يراک  داتسا  هب 

گنر نوسفا و  هب  دش  وا  ياریذپ  **** گنس هراخ  زا  تخارفا  دبنگ  یکی 

هتخیوآ یلبط  شرد  ندرگ  هب  **** هتخیگنا يو  رد  نیسم  یمسلط 

متخاس نینچ  یلبط  یمسلط و  **** متخارفا دبنگ  نوچ  تفگ  هش  هب 

باتش دیامن  نوچ  ات  لبط  نزب  **** بآ دنب  نادب  یتشک  زادنا  رد 

دناسر اجنآ  یتشک  ات  دومرفب  **** دناهر یتشک  هک  ار  نادراک  نآ  هش 

داب وید  نوچ  تشگ  یگناوید  ز  **** داتفوا هاگدنب  نآ  رد  یتشک  وچ 

تسد هب  یلاود  یئامزآ  لبط  هب  **** تسب گنس  دبنگ  يوس  دمآ  هش 
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لیئربج رپ  گناب  وچ  دمآرب  **** لیحر لبط  یگناب ز  لبط و  دزب 

گنرد شدنامن  شدرگ  ياج  نآ  رد  **** گنت بادرگ  یتشک ز  تسج  نورب 

هتخورفا دش  يراهب  رهم  وچ  **** هتخود رس  راک  نآ  رهم  زا  هش 

جنگ لام و  زا  داد  اهفحت  یسب  **** جنس هراچ  هنازرف  هب  يداش  ز 

ریپ ناسانش  هر  �همانهر  ز  **** ریبد درآ  رتفد  رد  هنوگرگد 

تسلکشم دوب  یلوق  ود  نوچ  نخس  **** تسلباب دح  زا  ریش  ماک  نآ  هک 

تسین نوچ  رحب  کی  ز 
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دورس دشابن  لکشم  هک  انامه  **** دور ود  نوریب 

ار زاوآ  نک  ادیپ  لبط  نآ  زک  **** ار زار  نیا  مدیهوژپ  اناد  ز 

سایق شدوب  هک  نآ  �هزادنا  هب  **** سانش تئیه  ياناد  داد  ربخ 

هوکش ینابز  دیآ  یهام  یکی  **** هوک جنک  نآ  رد  دتفا  یتشک  نوچ  هک 

باتش یتشک  زیت  دنک  وا  سپ  **** بآرد یتشک  درگ  هریاد  دنز 

مکش رد  دشک  ار  ناگدید  الب  **** مهز دردب  یتشک  وچ  ات  نادب 

مرن زاوآ  کی  دناسر  یهام  هب  **** مرچ هنیگرگ  نییور  لبط  نآ  وچ 

زیرگ دیامن  ایرد  فرژ  يوس  **** زیت گناب  زا  یهام  دوش  ناساره 

وا لابند  هب  یتشک  لیم  دنک  **** وا لای  ورب  زا  بآ  ددرگ  ناور 

يادخ زج  ار  زار  رگد  دنادن  **** يانگنت زا  یتشک  دهر  نف  نیدب 

فرژ يایرد  يوس  دش  هدنیارگ  **** فرگش مسلط  نآ  يزاب  زا  هش 

گنس يالاب  دش ز  هگ  هضرف  يوس  **** گنرد شدوبن  رگید  هوک  نارب 

دور تفه  هضرف  رب  تسب  نسر  **** دوبک قاور  نیز  بش  يودنه  وچ 

درک هشیپ  ناودنه  يزاب  نسر  **** درک هشیدنا  هکنآ  یب  هضرف  نآرب 

ياجب دنامن  وک  دنز  یمخز  هک  **** يارگ یتشک  لبط  رب  هک  مغ  نیا  رد 

يرواد نادب  شدوبن  تجاح  هک  **** يروای ادخ  فطل  درک  نینچ 

زاین دشابن  شمشچ  يوراد  هب  **** زاس مشچ  يوراد  دنک  وک  یسک 

درس روفاک  وچ  بت  نآ  دش  هدروخن  **** درک روفاک  صرق  هدز  بت  یسب 

ناسر تمالس  دشاب  هدنزاس  هب  **** ناسک درد  رهب  زا  ندرک  اود 

گنهن نایوپ  وچ  دمآ  رد  یتشک  هب  **** گنچ كالاچ  حالم  هدنباتش 
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نابز ماک و  درک  يوق  ار  نوتس  **** نابداب هر  زا  داشگ  هجنکش 

زاب تشگ  هدمآ  دوب  هک  هر  نادب  **** زاسب یتشک  رازفا  تخارفارب 

هاگ هضرف  يوس  دمآ  تدم  مک  هب  **** هایس بآ  هب  یتشک  درک  ناور 

دندمآ نوچ  هک  نک  اهر  يداش  ز  **** دندمآ نورب  یتشک  قیالخ ز 

تشذگرب یسبرب  رسب  هتشذگ  **** تشد هب  ایرد  دمآ ز  ردنکسا  وچ 

كانسرت لد  زا  درب  درد  مغ و  **** كاب سرت و  نآ  زا  كاخ  رب  دوسآرب 

یسب

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1821 

http://www.ghaemiyeh.com


درک دای  یسب  یکین  هب  نادزی  ز  **** درک دازآ  يدنب  هدنب و 

دش هاش  يوس  نادنخ  نامارخ و  **** دش هاگآ  تلاح  نآ  زا  ناقاخ  وچ 

دناشف ورسخ  ياپ  رد  جنگ  یسب  **** دنامن یقاب  هنارکش  رکش و  ز 

تفرگ رس  زا  هنیشیپ  ياهنخس  **** تفرگ رب  رد  شیزاون  لد  زا  هش 

نتخادرپ هنوگ  نادب  یمسلط  **** نتخاس رطخ  ناو  هگلیس  نآ  زا 

هوک دنب  نادب  نتشگ  راتفرگ  **** هورگ نآ  ندرک  مگ  هار  نازو 

نتخیگنارب یلبط  هدنناهر  **** نتخیرگب هوک  رس  رب  نازو 

نیرفآ درک  هزات  هش  لابقا  رب  **** نیچ ناقاخ  دینشب  هصق  نیا  وچ 

درک هاش  ودب  ناناخ  ناخ  لد  **** درک داد  کلف  ناهاش  هاش  اب  هک 

دوب زادرپ  هراچ  ناهج  هاش  هک  **** دوب زار  ندمآ  نیرد  ار  ناهج 

تسه هدیشوپ  يور  وا  رد  يدارم  **** تشد هب  دیآ  هک  دب  ره  کین و  ره  ز 

شوه دنوادخ  زج  ورد  دنیبن  **** شوپ يور  دش  هدرپ  رد  هک  یلایخ 

رامش نیا  یتساخ  رب  هک  تسدز  **** رایرهش یتخادرپن  اجنآ  رگ 

یگدنیاپ داب  ناهج  رد  ارت  **** یگدنیاشگ دراد  وت  زا  ناهج 

يا هتفر  نانچ  زا  دای  درواین  **** يا هتفه  دش  هدوسآ  ردنکسا  وچ 

شدمآ داب  هتفر  یکانرطخ  **** شدمآ دای  زاب  نتخات  ناهج 

هار هب  دمآ  رد  رگشل  گنهآرس  **** هاگچوک تساخ  رتش  يارد 

شیر هار  ناشک  لمحم  ياپ  زا  دش  **** شیپ گنهآ  تشادرب  زووالق 

راهب نوچ  هدش  ارحص  يور  همه  **** راگن رهوگ  ياهملع  نیگنرز 

هتساخرب تشد  زا  نسوس  لگ و  **** هتسارآ ياهرپس  غیت و  ز 
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درگ دروآرب  نودرگ  هب  یتیگ  ز  **** درون یتیگ  هاش  نیزب  دمآرب 

شخب داد  شروخ  لامز و  ار  هپس  **** شخر درک  ناور  نابایب  يوسب 

شیوخ زغم  اوه  زا  دید  هدنشوج  هک  **** شیپ تفرگب  هدنشوج  نابایب 

تشک بآ و  دمآ و  دیدپ  ترامع  **** تشبن نابایب  هار  زور  هد  وچ 

دوب روفاک  لگ ز  زا  هن  یتفگ  هک  **** دومن خر  نوگ  روفاک  رهش  یکی 

تسیچ رهش  نیا  مان  رد  همانهرب  **** تسیک رهش  نیک  دیسرپب  ناقاخ  ز 

ناهج زا  نیا  تسیرهش  هک  **** رهش راک  زا  هدنناد  داد  ناشن 
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رهب گنت 

زیت رازاب  تسار  اهزیچ  رگد  **** زیخ هناخ  دوب  ناک  رز  میس و  زجب 

وارد یئادخ  رف  دننیب  هک  **** وا رد  یئاشداپ  دوب  ار  یسک 

هایس ار  نانشور  دنک  تشحو  هک  **** هاگیاج نیزا  دنزیرگ  نابیرغ 

قارط اقارط  ایرد  دیآرب ز  **** قاطن نیز  دنزرب  رس  دیشروخ  وچ 

كاله دیآ  لد  ردناک  میب  دوب  **** كانلوه هرعن  نانچ  زک  نانچ 

تسیز دنناد  همخد  نآ  رد  نالفط  هک  **** تسیب دنراد  همخد  نیمز  ریز  هب 

شوه هن  دراد  ياپ  لد  هن  هنرگو  **** شوگ دنریگ  لاح  نآ  رد  ناگرزب 

راک ریبدت  تساوخرد  هنازرف  ز  **** رامش نیز  دش  هدیروش  هاش  لد 

هاگ هب  ندادماب  دهد  نامرف  هک  **** هاش هب  خساپ  هنازرف  داد  نانچ 

سوک زاوآ  هگرگشل  دیآرب ز  **** سورخ درآرب  ناغفاک  شیپ  نآ  زک 

دننک يزاس  همخز  لهد  گناب  هب  **** دننک يزاب  لبط  نانز  هریبت 

دنب دنراینرد  لهد  لبط و  هب  **** دنلب ددرگ  زور  ات  هنوگ  نادب 

شوج هب  دیان  زغم  ار  هدنشوین  **** شورخ دیآرب  ایرد  ات ز  نادب 

تخل تخل  دوشیم  اهزغم  وزک  **** تخس گناب  نیاک  تفگ  هش  هنازرف  هب 

ار دایرف  گناب و  نیا  تسیچ  ببس  **** ار داب  دهد  ناغفاک  تسگناب  هچ 

دادماب ره  هک  مراد  دای  نینچ  **** داتسوا زک  هنازرف  تفگ  هش  هب 

بآ يور  دوش  ببقم  یمرگ  ز  **** باتفآ دتفوا  بآ  يور  رب  وچ 

رگیدکی رب  هوک  نوچ  دنتفا  هک  **** رب جوم  زا  دزیخ  اهزاوآ  سپ 

نامه ردنت  تسنامه و  يدنت  هک  **** نامز نآ  دنوش  ردنت  وچ  يدنت  هب 
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ياج بآ  نآرد  دراد  بامیس  هک  **** يار تخادنارب  اناد  هنوگرگد 

ار بامیس  شوج  دنک  رد  دوخ  هب  **** ار بآ  دنک  ناشوج  دیشروخ  وچ 

درب الاب  هک  ارنآ  دزادنیب  **** درذگب قفا  زا  نوچ  هراب  رگد 

جوم لیاه ز  گناب  نانچ  دیآرب  **** جوا دتف ز  یتسپ  رد  بامیس  وچ 

رهش کیدزن  هب  رگشل  دروآ  رد  **** رهد يامرفراک  نابزرم  ناهج 

درک زاس  هر  گرب  هلحرم  نازو  **** درک زاغآ  شیاسآ  دمآ  دورف 

دندش هش  يوس  ندیرخ  الاک  هب  **** دندش هگآ  وچ  هعقب  نامیقم 

هک یعاتم 
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دوب رهز  رگا  شون  رگا  دندیرخ  **** دوب رهش  نآ  دروخ  رد 

ناش هیامرس  درکیم  تسیب  یکی  **** ناش هیاریپ  دوب  ناک  دقن  رهز 

اهر يزیچ  درک  يرتشم  رهب  **** اهب یب  نتشیوخ  هصاخ  زا  هش 

ناشراب رد  داهنب  دقن  یسب  **** ناشرالاس رهب  زا  هناگادج 

نکش رگشل  هاش  نآ  مسرو  هر  **** نمجنا نآ  رالاس  تسناد  وچ 

شیب هزادنا  زا  لزن  نآ  رد  اهشروخ  **** شیوخ بیترت  هب  یلزن  داتسرف 

دنچ زین  نیا  زج  اهیندروخ  رگد  **** دنفسوگ زا  مه  یهام  سنج  زا  مه 

تسار وت  هار  لزن  امز  دیان  هک  **** تساوخ رذع  یسب  تمدخ  هبدمآ  دوخ 

اوه رد  دوب  ناک  ییمرگ  زجب  **** اون دشابن  ار  ناینابایب 

شیوخ نید  شناد و  زا  شداد  ربخ  **** شیوخ نییآ  ضرع  هش  درک  وا  رب 

سانش نادزی  تشگ  یهرمگ  نازک  **** ساپس نید  اب  تفریذپ و  نید  هش  ز 

شروخ رد  یتعلخ  اب  درک  یسگ  **** شرتخا کین  هاش  دوخ  هاگرد  ز 

تشط ماب  نیزا  هاگان  داتفارد  **** تشبن رد  يزمرق  بش  روفیس  وچ 

هاگحبص ات  دوسآ  هر  جنر  ز  **** هار نابیقر  اب  هش  تفخورف 

دینش ایرد  دایرف  گنهآ  رس  **** دیمدرب ناهج  زا  حبص  ناحیر  وچ 

دوب هداد  ادص  هگرحس  تقو  هب  **** دوب هداتفاک  هنیشود  تشط  رگم 

فاصم رد  دوخ  سوک  نوچ  دیرغب  **** فاکش هرهز  گناب  نآ  لوه  زا  هش 

دنتفوک ورف  تبون  هراب  کی  هب  **** دنتفوشآ رگشل  ات  دومرفب 

سورخ يولگ  زا  درک  زاب  سرج  **** سوک دایرف  لبط و  ندیشورخ 

دنتشادنپ داب  ار  گناب  رگد  **** دنتشادرب هک  یلبط  زاوآ  هب 
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تشاد بوشآ  رد  ار  ناهج  هریبت  **** تشاچ دروآرب  رس  ات  هنوگ  نیدب 

زیختسر نوچ  دنتشگ  هتفشآرب  **** زیت لبط  نآ  زاوآ  زا  رهش  همه 

ریپ انرب و  لاجد  لبط  رب  وچ  **** ریفن دماک  لبط  رب  دندیود 

ناشزاوآرب بلاغ  دوبیم  هک  **** ناشزاس نآ  زاوآ  دمآ  تفگش 

زورمین هش  اجنآ  زا  تشگ  ناور  **** زورف یتیگ  زور  زا  دش  یمین  وچ 

هار دنتفرگ  ندومن  تجاح  هب  **** هاش سوب  نیمز  رد  نز  درم و  همه 

ياجب ینامب  یلبط  هک  دشاب  هچ  **** يامن تعانش  ياهلبط  نیا  زک 

دوش ناشورخ  نوچ  رگم 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1827 

http://www.ghaemiyeh.com


وا زاوآ  هب  ایرد  گناب  دوش  **** وا زاس 

سوک راورخ  دنچ  ناشدیشخبب  **** سوب تسد  نآ  تقو  رد  رادناهج 

دادماب لهد  دیآ  شبنج  رد  هک  **** داتفوا مسر  زور  نآ  زا  رهش  نآ  رد 

تشاد ياپ  لهد  اب  مدحبص  ره  هک  **** تشاد ياج  رب  زین  ار  مسر  نآ  هش 

نیچ کلم  يدابآ  هب  دمآرد  **** نیمز ناز  رتشیب  مک و  یهام  هب 

تفای زاسمد  هراب  رگد  ار  کلف  **** تفای زاب  هر  شیوخ  هگرگشل  هب 

یگتسهآ هب  یشیع  درک  یمه  **** یگتسخ نآ  زا  هام  کی  دوسایب 

جوجای دس  نتسب  لامش و  دح  هب  ردنکسا  ندیسر  شخب 36 - 

تسین هراغیب  تسه و  ناکزاس  زجب  **** تسین هراچ  ار  گنت  لد  ینغم 

شوگ هقلح  نک  زاس  مشیربا  هب  **** شوج هب  دمآ  مغ  زک  ارم  غامد 

بابک ناریش  مادنا  دش  یمرگ  ز  **** باتفآ تفر  شیوخ  هناخ  رد  وچ 

درتس يرت  كرچ  اوه  يور  ز  **** دربتسد زا  يروحاب  ياهشبت 

گرم داتفا  ردنا  ناتس  هلالب  **** گرب تشوبن  داشگب و  هناد  ایگ 

راد هدویم  رب  هویم  دز  هدنخ  رکش  **** راخب ارحص  هوک و  رد  دیشوجب 

بیرغ يزیچ  تفگ  یمه  تبرغ  هب  **** بیلدنع دش  هوک  يوس  نوماه  ز 

زونه دماین  كواکچ  ياون  **** زومت ياوه  زا  شردنا  شوگ  هب 

دروخن برقع  شین  نازخ  داب  ز  **** درون نودرگ  دیشروخ  هدنشفرد 

گنچ هب  شتآ  تشط  ینکفا  دود  هب  **** گنز نیچ و  رد  تشگ  یم  زور  بش و 

روگ مس  یهگ  واگ و  قاس  یهگ  **** روز تسدرس  زا  دیرد  ناریش  وچ 

مرن گنس  دش  دیشروخ  بات  زا  هک  **** مرگ يامرگ  روح و  اب  مایا  رد 
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درک زیلهد  گنت  ار  باوخ  رد  **** درک زیخرخ  يار  نیچ  ردنکس ز 

يار درک  رفس  يوس  هراب  رگد  **** ياج هب  ار  نیچ  ناقاخ  درک  اهر 

دیشک نابایب  رد  هپس  اجنآ  زو  **** دیشک ناقاخ  شیپ  رد  جنگ  یسب 

لامش دح  هب  دمآرد  قرشم  ز  **** لاود تلود  سوک  رب  تفوک  ورف 

سک هدنبنج  هن  يورد  هدنرپ  هن  **** سب دید و  ناور  گیر  نابایب و 

دیدن نایاپ  زین  ار  هار  نامه  **** دیدن نابایب  رد  سک  تفر و  یسب 

ناشخر و دید  نیمز 
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رون دننام  هدنشخر  گیر  ورد  **** رود هنخر  زا 

كانبات �هرقن  دش  هرقن  همه  **** كاپ گیر  نیا  هک  ربهر  تفگ  هش  هب 

جنر هب  دیآ  شک  لمحم  هک  نادنچ  هن  **** جنگ هار  نیزا  رادرب  هزادنا  هب 

میب دنبای  دندرگ و  راب  نارگ  **** میس قشع  زا  هن  رووگم  رگشل  هب 

باتش ار  شلد  دمان  هرقن  نادب  **** بان رز  رپ  دوب  هشراب  همه 

درک راب  ار  دنچ  يرتشا  وزا  **** درک راک  شنمرد  وزرآ  کیلو 

زیخ درگ  نیمز  زا  دیدن  ار  اوه  **** زیت داب  نوچ  تفر  یم  هار  نادب 

درون ار  نیمز  نآ  دوب  هرقن  زا  هک  **** درگ هماج  رب  تسشنن  هتفه  کی  هب 

میس همین  کی  بامیس و  همین  یکی  **** مینود شبآ  كاخ و  دش  هک  یتفگ  وت 

دروخ تسیاش  زین  ار  بامیس  هن  **** درک تسیاش  مارآ  شمیس  رد  هن 

دوب دروخ  رد  میس  نادب  يداوس  **** دوب درد  مک  هن  ناک  هر  يادوس  ز 

شوج دوب  ار  بامیس  بآ  نآ  رد  **** شون دننام  دوب  يا  همشچ  اجک 

لالم يدوبن  ار  سک  بامیس  ز  **** لالز بآ  رد  يدوبن  شروش  وچ 

ریز بامیس  دوب و  ربز  زا  بآ  هک  **** ریلد ار  اهبآ  نآ  يدندروخب 

سک چیه  ار  بآ  نآ  يدندروخن  **** سپ شیپ و  يدمآ  بآ  رد  شروش  وچ 

یسب یناگدنز  ورد  يدنامن  **** یسک تلفغ  هار  زا  يدروخ  رگو 

دنروآ ياج  هب  شناد  بآ  نآ  رد  **** دنروآ يار  وچ  ات  هش  دومرفب 

ریذپ شبنج  بآ  دوب  نکاس  هک  **** ریگباز ار  بآ  دنشکرب  نانچ 

هابت دش  یگنشت  زا  مدرم  یسب  **** هار دنتفر  هام  کی  هنوگ  نیدب 

دوب داز  ناشدوب  وازک  یکاخ  هب  **** دوس میس  شرفم  نآ  زا  دندیسر 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1830 

http://www.ghaemiyeh.com


كاخ هب  الا  دیاساین  یکاخ  هک  **** كاپ راسخر  كاخرب  دنداهن 

روه هدنبات  هزیت  بش  زک  نانچ  **** رودز یهاگمارآ  دمآ  دیدپ 

هوکش دمآ  لد  رد  شندید  زا  هک  **** هوک غیت  زا  یقاط  هتخارفا  رب 

گنس هراخ  زا  یهوک  رمک  هدیشک  **** گنر هزوریپ  قاط  نآ  يالاب  هب 

ناربمغیپ غراف ز  ناملسم و  **** نارورپ نید  هوک  نآ  رب  یهورگ 

نادزی ماهلا  هب 
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سانش نادزی  هتشگ  دوخ  لاوحا  رد  **** سایق يور  ز 

يربمغیپ هب  شدندش  اریذپ  **** يردنکسا يامیس  دندید  وچ 

دنتساوخرد داد  شناد و  وزو  **** دنتسارآ رطاخ  وا  میلعت  هب 

داد زیچ  یسب  شناد  نید و  زجب  **** داشگ نید  رد  ناشیارب  ردنکس 

زاب دنداشگ  رد  يرگ  هراچ  هب  **** زاس هراچ  نانچ  یهاش  دندید  وچ 

ریذپ نامرف  ناتسد  ریز  نیارب  **** ریگتسد رواد  يارب  تقفش  هک 

خارف ایرد  وچ  ینیب  تشد  یکی  **** خالگنس نیا  رد  هویرگ  نیا  سپ 

ماف وید  هداز و  یمدآ  ام  وچ  **** مان جوجای  تشد  نآ  رد  یهورگ 

گنر هتفشآ  رهوگ  دب  ناگرگ  وچ  **** گنچ ساملا  لد  نهآ  ناوید  وچ 

ناشیور زا  وت  یناشن  ینیبن  **** ناشیوم مدق  ات  رس  هدیسر ز 

هدز نادند  گنچ و  نتخیر  نوخ  هب  **** هدد نوچ  همه  نادند  لاگنچ و  هب 

ار دالوپ  دنبنسب  نخان  هب  **** ار داب  کت  ماگنه  دنریگب 

سانش دزیا  سک  ناشیا  رد  ینیب  هن  **** ساپسان شروخ  مارخ و  رد  همه 

ینتسر زج  دنرادن  یماعط  **** ینتسج دوب  ناک  يا  همعط  رهز 

رازه دیازن  ات  یکی  دریمن  **** راک دروخ  زج  باوخ و  زج  دنرادن 

ناشزیت هناد  دوب  لبلب  وچ  **** ناشزیخ نیمز  اجنآ  تسیئایگ 

دنرذگنرد دنبسخب و  اجنامه  **** دنروخ يرهب  زور  نابش  ره  نآ  زا 

مرک رادرک  هب  دوخرب  هدنشوجب  **** مرج هام  دنکفا  باتفآ  رب  وچ 

مین ود  ددرگ  هام  ات  هنوگ  نیدب  **** میب سرت و  یب  دنبای  هچنآ  دنروخ 

هتساخرب هلمج  زا  ددرگ  هرش  **** هتساکان هام  یمگ  دریگ  وچ 
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هاگیاج نآ  ینینت  هراکمتس  **** هایس ربا  زا  لاس  ات  لاس  دتف 

هورگ نادنچ  دندرک  ریس  وا  زا  **** هوک تشد و  رد  کنآ  هزادنا  هب 

زیر بالیس  ربا  شدزادنا  هک  **** زیتس ایرد  هوک  نآ  دیما  هب 

دنروآ شوج  هب  خزود  ار ز  نیمز  **** دنروآ شورخ  ردنت  زاوآ  وچ 

اهر هم  یکی  هناد  بآ و  دننک  **** اهدژا نآ  نوخ  یتسمرس  ز 

گرم زور  ات  رامیب  دنشابن  **** گرب خیب و  زج  تسین  ناشدروخ  رگد 

هوک تشد و  نآ  رد  ناسنامه  شدنروخ  **** هورگ نآ  یکی  ناشیا  زا  دریم  وچ 

رادرم هن 
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روگ هن  دنیب  زین  يا  هدرم  سک  هن  **** روش كاخ  نآ  رد  دنام 

كاپ هدرم  زا  تسرود و  رادرم  ز  **** كاخ بآ و  ناک  تسین  رنه  کی  نیا  زج 

بارخ ار  ام  ياهنایشآ  دننک  **** باتش ام  رب  دنرآ  تدم  رهب 

دنروخ دشاب  هچ  ره  ام  ياهشروخ  **** دنرب تراغ  هب  نادنپسوگ  ام  ز 

هلغشم گس  ناراسگرگ  نازک  **** هلگ دزیرگ  مک  نانچ  نآ  گرگ  ز 

دنروآ زیرگ  ام  رب  دنشوکب و  **** دنروآ زیتس  نتشک  هب  امرد  وچ 

تخرد رب  ناگدنرپ  رادرک  هب  **** تخس هوک  نیا  رب  ناشیا  زا  میزیرگ 

هوک غیت  نآ  زا  دنرارد  ار  ام  هک  **** هورگ نآ  نانچ  یئاپ  دنرادن 

يا هراچ  ینک  رگ  دوب  تباوث  **** يا هرایتپ  تخس  نانچ  عفد  هب 

ار جوع  یکی  ره  دنکفا  لیپ  هک  **** ار جوج  ای  مکح  هش  دینشب  وچ 

تسکش دشابن  شزیختسر  ات  هک  **** تسب دالوپ  يدس ز  هنوگ  نادب 

يردنکسا دس  هتخاس  دش  هک  **** يرتخا دنلب  نآ  دومن  علاط  وچ 

تفاین ار  نآ  تسج و  سک  رایسب  هک  **** تفاتش يرهش  يوس  هلحرم  نآ  زا 

يورسخ �هدرپارس  دش  ناور  **** يور ملاع  راک  رد  هراب  رگد 

تشد هوک و  رب  هام  کی  دیزاتب  **** تشذگرب یتدم  نوچ  راک  نآ  رب 

یلد ره  دش  هزات  شندید  زا  هک  **** یلزنم هتسارآ  دمآ  دیدپ 

شیپ دروآ  هر  زا  مشچ  دروآ  هر  **** شیوخ ناچیسب  هر  اب  رادناهج 

تشک راک و  مه  دید  ناور  بآ  مه  **** تشرس ار  نیمز  نآ  دید  هنوگرگد 

ینرادهگن سک  هلگ  رد  هلگ  **** ین راوید  غاب و  رب  هار  همه 

خاش دیاشگرب ز  يا  هویم  نازک  **** خارف دزرب  تسد  یکی  رگشل  ز 
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زوک تشگ  نامک  نوچ  شنت  یکشخ  ز  **** زونه رت  هویم  یکی  هدیچن 

تفرگ يدنب  راک  ناز  درک و  شبت  **** تفرگ يدنپسوگ  رگد  يراوس 

تشگ هاتوک  تسد  شرت  کشخ و  ز  **** تشگ هاگآ  تربع  نیز  وچ  ردنکس 

هاگن دراد  تسد  ناسک  غاب  ز  **** هاپس زا  دوب  هک  ره  ات  دومرفب 

بآ يوج  هزبس و  نآ  زا  درک  رذگ  **** باتش رد  دش  هدنیارگ  یتخل  وچ 

رادیدپ
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هتساوخ تمعن و  زا  یسودرف  وچ  **** هتسارآ يرهش  دش 

گنس بوچ و  نهآز و  يرد  شدیدن  **** گنت رهش  هزاورد  هب  دمآ  وچ 

ریذپ تربع  شیدنا و  تیاغ  همه  **** ریپ دنچ  ینتاب  دش  رهش  نآ  رد 

هتساخرب هلمج  زا  لفق  ورد  **** هتسارآ تفای  یسب  اهناکد 

زاب رذع  دص  هب  شدندمآ  شیپ  هب  **** زاون مدرم  رهش  نآ  نامیقم 

خارف انیم  يونیم  وچ  یخاک  هب  **** خاک هب  هر  زا  شدندیروآ  دورف 

دنتساخرب شیپ  دوخ  دنداهن و  **** دنتسارآرب تمعن  ناوخ  یسب 

زاون نامهم  نانابزیم  یهز  **** زاین دص  اب  دندومن  شتسرپ 

رهچ تخورفارب  نارهچ  بوخ  نادب  **** رهم هب  ار  ناشلزن  هش  تفرذپ  وچ 

ساپ دیرادن  ار  دوخ  دیئارچ و  **** ساره یب  نینچ  نیاک  ناشدیسرپب 

دنب لفق و  یسک  درادن  رد  رب  هک  **** دنزگ زا  دبیز  نوچ  ینمیا  نیدب 

سپ درادن ز  ناپوچ  زین  همر  **** سک غاب  رد  تسین  نابغاب  نامه 

هلی ارحص  هوک و  رب  هدرک  هلگ  **** هلگ نارازه  دص  هن و  ینابش 

تسیک هب  الوت  ار  امش  ظافح  **** تسیچ یظافحان ز  نیا  تسنوگچ و 

رایرهش رب  دندرک  هزات  اعد  **** راید رورپ  داد  نآ  ناگرزب 

داهد رسفا  ردق  رب  وت  ياقب  **** داهن رسفا  تقرف  رب  هک  سک  نآ  هک 

تروآ مان  مان  هکس  رنه  **** تروای اهراک  رد  داب  ادخ 

دوخ لاح  همه  ار  هش  میئوگب  **** دب کین و  ام  لاح  زا  يدیسرپ  وچ 

هوک تشد و  نیرد  نکاس  میتسه  هک  **** هورگ نیا  ام  هک  تقیقح  ناد  نانچ 

میرذگن یتسار  زا  یئومرس  **** میرورپ نید  نافیعض  یهورگ 
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چیه مینادن  يزاب  تسار  زجب  **** چیسب جک  �هدرپ  رب  میرادن 

میا هتسر  یتسار  نیدب  ایند  ز  **** میا هتسب  ناهجرب  يورجک  رد 

باوخ مینیبن  هنوگژاب  بش  هب  **** باب چیه  رد  میئوگن  یغورد 

تسین دونشخ  راک  نآ  زا  نادزی  هک  **** تسین دوس  وزک  يزیچ  میسرپن 

دوب یئامزآ  يادخ  تموصخ  **** دوب یئادخ  نآ  چره  میریذپ 

راکچ تموصخ  اب  ار  هدنتسرپ  **** راگدرک �هدرک  اب  میشوکن 

مینک يرابدرب  دسر  یتخس  وچ  **** مینک يرای  رای  دوب  زجاع  وچ 

ام هنخر  نازو  **** دسر ینایز  ار  یسک  ام  زا  رگ 
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دسر یناشن  ار 

مامت شمینک  دوخ  هیامرس  هب  **** ماک شیوخ  هسیک  زا  شمیرآ  رب 

شیوخ لام  رد  میمسق  تسار  همه  **** شیب لام  سکز  سک  ام  درادن ز 

نارگید هیرگ  رب  میدنخن  **** نارسمه همه  ار  دوخ  میرامش 

ساپ يوک  رد  هن  هنحش  رهش  رد  هن  **** ساره زگره  میرادن  نادزد  ز 

زین دندزدن  مه  نارگید  ام  ز  **** زیچ میدزدن  ام  ناسک  رگید  ز 

دنفسوگ اب  واگ و  اب  هن  نابهگن  **** دنب لفق و  اهناخ  رد  میرادن 

گرگ ریش و  زا  غراف  ام  ناروتس  **** گرزب ار  ام  نادرخ  درک  ادخ 

دنز مه  رب  لاح  نآ  رد  شکاله  **** دنز مد  ام  شیم  رب  گرگ  رگا 

يا هشوگ  زا  يریت  شلد  رب  دسر  **** يا هشوخ  درب  سکام  تشک  زا  رگ 

راگدرورپ هب  هتشک  میراپس  **** راک تشک و  هگ  هناد  میراکب 

ورد دشاب  هک  هم  شش  دعب  رگم  **** وج سرواگ و  درگ  رب  میدرگن 

دسر یم  دصتفه  ار  هناد  یکی  **** دسر یم  دوخ  ياج  رب  هچنآ  زا  ام  هب 

مینک دوخ  رب  هن  دزیا  رب  لکوت  **** مینک دص  رگ  وراک  یکیرگ  نینچ 

سک هب  رگید  میهانپ و  نادزی  هب  **** سب نادزی و  تسه  ام  رادهگن 

میتخود رب  هدید  ناسک  بیع  ز  **** میتخوماین سک  زا  ینیچ  نخس 

يروای تحلصم  يوس  شمینک  **** يرواد دسر  ار  یسک  ام  زا  رگ 

نوخ میزیرن  هنتف  میئوجن  **** نومنهر دب  هب  ار  سک  میشابن 

میرگیدکی رای  نامه  يداش  هب  **** میروخ مغ  رگدکی  يراوخ  مغ  هب 

راک هب  ار  یسک  دیان  میرابن و  **** رامش رد  ار  میس  رز و  بیرف 
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غیت هب  سک  زا  یگنس  وج  میهاوخن  **** غیرد کی  زا  کی  يدروخ  میرادن 

زیتس ناشیا  رازآرب  ار  ام  هن  **** زیرگ ام  زا  تسین  ار  ماد  دد و 

روز هب  ار  ام  دنیآ  رد  اهرد  ز  **** روگ مرغ و  وهآ و  زاین  تقو  هب 

میروآ راکب  تجاح  رادقم  هب  **** میروآ راکش  رد  نوچ  هلمج  نآ  زا 

زاب تشد  رد و  زا  ناشمیرادن  **** زاین یب  نآ  زا  میشاب  هک  اهرگد 

واگ و نوچ  میراوخ  رایسب  هن 
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رت کشخزا و  هتسب  رب  زین  بل  هن  **** رخ

دروخ میناوت  رگید  نادنچ  هک  **** درس مرگ و  زا  هیام  ردق  نآ  میروخ 

یسب دراد  رمع  وک  ریپ  رگم  **** یسک دریمن  یناوج  رد  ام  ز 

گنچ هب  دیان  درد  نآ  نامرد  هک  **** گنت میرادن  لد  یسک  دریموچ 

تفگ میراین  شیور  شیپ  رد  هک  **** تفهن يزیچ  میئوگن  سک  سپ 

دروخ هک  ار  ناک  میرواین  رب  ناغف  **** درک هچ  سک  نیاک  میزاسن  سسجت 

تشونرس نآ  زا  میباتن  دوخ  رس  **** تشز بوخ و  دسر  ار  ام  هک  ناسرهب 

تساجک زا  نآ  نوچ و  نیک  میئوگن  **** تسار تسدرک  هدننیرفآ  چرهب 

راگزیهرپ كاپ و  ام  وچ  دشاب  هک  **** رارق ام  اب  قلخ  زا  دریگ  یسک 

دوش نوریب  دوز  ام  راگرپ  ز  **** دوش نوگرگد  ام  تریس  زا  وچ 

هاگیاج رب  هتشگرس  دنام  ورف  **** هار مسر و  نانچ  نآ  دید  وچ  ردنکس 

دوب هدید  ناورسخ  همان  رد  هن  **** دوب هدینشن  هصق  رتبوخ  نآ  زک 

تفرگ دیاب  دنپ  یکریز  رگا  **** تفگش ياهزار  نیزا  تفگ  لد  هب 

نتخادنا یماد  هگ  دیص  ره  هب  **** نتخات ناهج  رد  رگد  مهاوخن 

متخومآ مدرم  نیزک  یباسح  **** متخودنا هچ  ره  زا  دش  سب  ارم 

ياجب نادرم  کین  نیزا  تسه  ناهج  **** يامزآ ناهج  شیپ  هک  انامه 

هورگ نیا  دندش  ملاع  داتوا  هک  **** هوکش ملاع  تستفرگ  ناشیدب 

میا هک  ام  سپ  دننیا  مدرم  رگو  **** میا هچرب  ام  تسنیا  تریس  رگا 

تشذگ اجنیا  دیاب  ات  دوب  نادب  **** تشد ایرد و  هب  ام  نداتسرف 

نادرخب نیا  نییآ  مزومآ  رد  **** نادد يوخ  مدرگریس ز  رگم 
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یمدیدرگن رب  ناهج  درگ  هب  **** یمدید نیزا  شیپ  ار  موق  نیا  رگ 

یمتسب نایم  یتسرپ  دزیا  هب  **** یمتسشنب هوک  زا  رد  یجنک  هب 

نم نید  رگد  يدوبن  نید  نیا  زج  **** نم نییآ  یتشذگن  مسر  نیزا 

يربمغیپ دای  هنب  زا  درکن  **** يرورپ نید  نید و  نانچ  نآ  دید  وچ 

سایق یب  ناشداد  مرد  دورد و  **** سانش قح  ناشدید  دوخ  قح  رد  وچ 

تشد هب  ایرد  وچ  رگشل  درک  ناور  **** تشگزاب نامداش  تکلمم  نآ  زا 

یشو **** مور يابید  ياهملع  نیگنرز 
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موب زرم و  همه  هتشگ  شوپ 

خلم روموچ و  رگشل  هدنکارپ  **** خش خاش و ز  هشیب ز  هوک و  رهب 

یگراچیب سک ز  یسب  يدناهر  **** یگراب یتخات  وا  هک  اجرهب 

مور مزع  هب  لامش  دح  زا  ردنکسا  نتشگزاب  شخب 37 - 

ياشگ رهوگ  جنگ  دش  هک  يدیلک  **** يازف ناج  مدزا  زاسب  ینغم 

يروآ دیدپ  رهوگ  جنگ  وزا  **** يروآ دیلک  نوچ  رگم  رد  نیرب 

ار خاک  دنک  شمارف  رویدک  **** ار خاش  دوش  هدیسر  هویم  وچ 

هتساوخ زا  ددرگ  مشتحم  نیمز  **** هتسارآ غاب  هویم  سب  ز 

دوش نادند  زیت  شبل  رب  بطر  **** دوش نادنخ  هتسپ  بل  يداش  ز 

هتخود اهلعل  وا  رد  یجات  وچ  **** هتخورفا ران  �هرهچ  دوش 

جنرت درآرب  رس  یشک  ندرگ  هب  **** جنغ هب  دیآ  ردنا  بیس  خرس  خر 

تسد هب  ینیب  جنران  بیس و  همه  **** تسم هتشگ  یمز  ار  زر  ناسورع 

خاک يوک و  هدش  ناتسپ  ران  زا  رپ  **** خاش ناتسب ز  هدرواک  ران  سب  ز 

راوخ ریجنا  غرم  هتخیوآ  رد  **** رادریجنا خاش  زا  مه  يدزد  هب 

تسوپ زغم و  ار  ماداب  هدنک  رس  ز  **** تسود ماداب  كاخ  ینغور  یب  ز 

نهد یب  قدنف  رب  هسوب  هدز  **** نکش رکش  بانع  لعل  بل 

دنتخادنارب قدنف  بانع و  هک  **** دنتخاس یم  روس  رگم  ناتخرد 

هایس فلز  هدیچیپ  تشگنارب  **** هالک نیگشم  روگنا  یتسمرس  ز 

ار دورما  هب  هتشک  ریگولگ  **** ار دور  برط  هدیشک  رب  ودک 

يوخ هدروآرب  شک  دبس  يورز  **** یم هدنزاس  روگنا  ياهدبس 
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مخ يوس  هدش  شریش  تشخرچ  ز  **** مد هب  ات  رس  هدولاپ  هشوخ  هدش 

ریش يوب  زا  مه  هریش  يوب  زا  مه  **** ریفن شوج و  هدروآرب  مخ  بل 

دوب رود  نانچ  يروس  ردنکس ز  **** دوب روس  ار  قافاک  لصف  نیرد 

هورگ نآ  اب  تشگ  یم  زور  بش و  **** هوک ایرد و  يداو و  نبایب و 

گنت ياهرذگ  زا  دیروآ  نورب  **** گنج حلص و  هر  زا  ار  قلخ  یسب 

رذگهر دش  گنت  مه  زین  وا  رب  **** رس هب  دمآ  شرمع  �هنامیپ  وچ 

تسکش یتخل  دید  يرد  یتخلود  **** تسه هک  ره  ندش  دمآ  هب  ار  ناهج 

يولهپ شش  ورس  نیزا 
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خارف ولهپ  تسگنت و  شالاب  هک  **** خاش تفه 

شوکم یشیب  يوس  رتشیب  نیزک  **** شوگ هب  فتاه  زاوآ  دمآ  شنانچ 

درگ زاب  نیلوا  لزنم  يوس  **** درون رخآ  هب  ار  نیمز  يدناسر 

ریگدای نخس  نیا  فرح  جنپ  دوب  **** ریبد دراگن  طخ  رب  وچ  ردنکس 

فرح جنپ  نیدب  تبون  جنپ  يدز  **** فرژ يایرد  هوک و  رب  هکنیا  تسسب 

نک هار  هم  جنپ  ات  هناخ  يوس  **** نک هاتوک  هجنپ  ناهج  راکز 

رایشوه دش  تسم  �هدنشوین  **** راید نیز  يرب  نانوی  هب  ناج  رگم 

تشادزاب نانع  یباکر  شوخ  نآ  زا  **** تشاد زاوآرب  یشوگ  دیسرتب و 

درک مور  يوس  شیارگ  اجنآ  زو  **** درک مولعم  زار  ناگتسیاش  هب 

تشون رد  ار  هار  یب  هار و  یسب  **** تشد ایرد و  يرت و  یکشخ و  هب 

ناهشنامرک هب  دمآرد  نامرک  ز  **** ناهج رانک  زا  دیسر  نامرک  هب 

هاگراب دز  مور  يوس  لباب  ز  **** هار درب  نورب  لباب  هب  اجنآ  زو 

رود هاش  رکیپ  زا  دش  تمالس  **** روز رهش  يوس  لباب  دمآ ز  وچ 

یگراب کی  دنام  ورف  تقاط  ز  **** یگراب کت  دمآرد  یتسس  هب 

ياپ تسد و  ار  صخش  دش  هتسب  ورف  **** يار مور  يوس  دراک  دیشوکب 

درک راک  ردنا و  رهز  رهز و  رد و  **** دروخ هدنیازگ  یباک  درب  نامگ 

تخاس هک  یجالع  ره  رگراک  دشن  **** تخادگ ار  شنت  مهوت  بیهن 

شیوخ روتسد  شیپ  نیمز  نانوی  هب  **** شیپ دصاق ز  داتسرف  هبسا  ود 

نم يور  یکی  ینیبزاب  رگم  **** نم يوس  نک  لیجعت  باتشب و  هک 

دنهجنپ رگ  دص و  رگا  روایب  **** دنهگآ راک  هک  ار  ناکریز  نامه 
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دیلک دوخ  اب  تسج  ار  هتسب  رد  **** دیسر اناد  روتسد  هب  دصاق  وچ 

دوب يراودیما  شقن  ورد  **** دوب يراگتسر  وز  هچنآ  دیدن 

موب زرم و  نادب  دمآ  درک و  بلط  **** مور نانوی و  ار ز  ناکریز  همه 

رایتخا دوب  زور  ناک  هن  يزور  هب  **** رایرهش رب  دمآرد  هر  زا  مه 

تسر جنر  نآ  زا  نوتن  هک  یجنر  هب  **** تسپ دید  نیمز  رب  ار  هاش  نت 

دز هاگنآ  سپ 
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هاگضبن رب  تشگنا  شدیلامب  **** هاش تسد  رب  هسوب 

تسجزاب رگد  یلیلد  زا  ناشن  **** تسخن زا  دید  ضبن  �هزادنا  وچ 

دوب درد  نآ  يوراد  هک  یئاود  **** دوب دروخ  رد  هک  اجنآ  زا  دومرفب 

تافو دیآرد  نوچ  دنک  نوچ  افو  **** تایح بآ  هلمج  دوب  رگاود 

تشگزاب دنک  تحار  هب  شجنر  هک  **** تشذگرد نآ  زا  راک  ار  يوجناهج 

درپس یم  ناگدنهاوخ  هب  تعیدو  **** درب لصا  �هناخ  زک  هیام  نآ  زا 

صالخ دیاب  كاخ  زا  هک  یصالخ  **** صاخ کید  رد  داد  شرز  نوچ  ناهج 

نتخاس مدع  گرب  هب  دمآرد  **** نتخات زا  دش  نکاس  هک  شدوجو 

تخادگ شتآ  بآ و  رکش ز  عمش و  وچ  **** تخاون یم  ناج  هک  یعمش  هدنخ  رکش 

غاب ناتخرد  زا  گرب  تخیر  ورف  **** غارچ رب  دز  داب و  یکی  دمآرب 

ورذت يراهبون  رب  دنام  رپ  هن  **** ورس خاش  رب  درک  اهر  يزبس  هن 

کشخ كاخ  رب  دندیرمژپ  ورف  **** کشم يوب  اب  ياهلگ  هدنزورف 

داهن نیلاب  هب  رس  یگدنلان  ز  **** داهن نیز  هم  تفس  رب  هک  ردنکس 

ردنکسا همان  تیصو  شخب 38 - 

ساپ تستفر  يدنچ  بش  ات ز  وگب  **** سانش تعاس  غرم  یئوت  ینغم 

شورخ روآرب  يدغس  غرم  نآ  زا  **** شوگ هب  ناغرم  زاوآ  دمآ  رید  وچ 

تشذگرس ار  غاب  دش  هنوگرگد  **** تشد هب  دمآرد  ینازخ  داب  وچ 

غارچ اهلگ  تسد  رب  درم  ورف  **** غاب تخر  دش  دابرب  داب  نآ  زا 

راب گرب و  زا  تخیر  ورف  نیحایر  **** رابیوج �هزبس  دش  دودنارز 

دنتخوس وا  رب  نیگنر  ياهقرو  **** دنتخورفا شتآ  خاش  ناتخرد ز 
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تسب غاب  رد  نبلگ  نابهگن  **** تسکش دمآرد  ناقهد  رازاب  هب 

ناورسخ �هکرب  يوس  دمآ  هک  **** ناور ياهبآ  نآ  دش  هدرسف 

بارخ هتشگ  راوید  هدنکفارد  **** بآ گرب و  یب  غاب  دوب  مرخ  هن 

زاتکرت ودب  هدرک  ماد  دد و  **** زان شون و  یقاس و  یم و  ياجب 

ار هدنیوپ  داب  رذگ  رب  کسخ  **** ار هدنیوگ  غرم  نابز  هتفرگ 

هتشادرب تخر  نمچ  زا  ناغم  **** هتشاذگب غاب  ناور  اشامت 

بآ يور  هدش  نیچ  زا  رپ  ناهوس  وچ  **** باتفآ تلبس  هدز  ناهوس  هب 

زا غاب  هدنام  یهت 
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ناشن لگ  زا  هن  اوآ  لبلب  زا  هن  **** ناشکلد خر 

اهغاب رد  هن  یگرب  یئاون و  **** اهغاد یلگ  ره  رب  راخ  هدز 

تخرد ینایک  نآ  دیرمژپ  ورف  **** تخس نازیر  گرب  نآ  ماگنه  هب 

یهت تمالس  زو  رپ ، جنر  زا  دش  **** یهشنهاش ورس  یهس  ردنکس 

دوب درگ  ناهج  اب  ار  درگناهج  **** دوب درس  مداب  هش  درس و  همد 

دیسر یتسردنتان  هب  اناوت  **** دیسر یتسس  هب  تلود  داینب  وچ 

لاسو هام  ناهج  رد  يدز  نالوج  هک  **** لاب رپ و  ار  غرم  نآ  دش  هتسکش 

ورذت دش  هبت  نیهاش  لاگنچ  هب  **** ورس داتفیب  هلال  درمژپ  هب 

رهد رالاس  درگرب  دنتسشن  **** رهش ناگرزب  رگشل  نابیبط 

دنتخیمآرب تبرش  هنوگ  ره  ز  **** دنتخیگنا يرامیب  ياوادم 

زارف دمآ  نتفر  ار  هدننیشن  **** زار دنتسج  ضبن  هروراق و  ز 

دوس هچ  اوادم  زا  دنامن  تدم  وچ  **** دومن اوادم  دناد  هچرا  بیبط 

زاب هتشگ  مگ  رمع  فک  هب  دماین  **** زاب دنتسج  هراچ  نانک  شهوژپ 

گنرد ینامز  دبای  هدنیوپ  هک  **** گنچ هب  رد  نآ  دمان  يرگ  هراچ  هب 

درم هب  هناهب  درآرب  هنامز  **** درد جنر و  زا  دیآ  لیحر  تقووچ 

وزرآ شدیآ  شیوخ  گرم  رب  هک  **** ولگ شراگزور  درشفا  نانچ 

باوص ییار  هلمج  نآ  زا  داتفین  **** بات جنر و  نآ  رد  دش  یسب  شلاگس 

دنزگ دبای  شیوخ  نغور  زا  مه  **** دنمدرد دنک  شگرم  هک  یغارچ 

كاخ هب  دتفارد  دوخ  شبنج  زا  مه  **** كاندرد دوب  وک  يا  هویم  نآ  ره 

دنک نامرد  هچ  دنیب  هدنامرد  وچ  **** دنک ناج  هراچ  وا  هک  یکشزپ 
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لیم تخت و  رب  دنار  کلف  باسح  **** لین تخت  هن  فرح  �هدنسانش 

تفای رود  وازا  نادعس  ياهرظن  **** تفای رون  یب  لصا  علاط  خر 

يرگیرای جالیه  مرزآ  رد  **** يرتخا چیه  يارادم  زا  دیدن 

سانشرتخا درم  دش  هدنساره  **** ساره ردنا  لد  ار  نارتخا  دید  وچ 

تشاد شیوخ  يدنمونت  رد  رظن  **** تشاد شیپ  رد  هنییآ  ردنکسا  وچ 

هتخات بل  هب  یناج  هدنزیرگ  **** هتخادگب يوم  نوچ  دید  ینت 

ناوج ورس  داز  هدش  هدیمخ  **** ناوت نت  رد  هن  ورین  عبط  رد  هن 

ادج زا  عمش  وچ 
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نتشیوخ رب  تسیرگب  هدید  دص  هب  **** نت ناج و  نتشگ 

ار زار  نآ  لد  زا  داهن  ارحص  هب  **** ار زاسمد  نارای  درک  بلط 

گنهن هدنمد  نآ  درک  زاب  نهد  **** گنت بادرگ  هب  دمآرد  یتشک  هک 

هاش دهم  ندش  دهاوخ  ریجخن  هب  **** هاگچوک زا  دمآ  لیحر  شورخ 

تشد هوک و  رب  تشاد  مشیاسآ  هب  **** تشگ هدوسآ  نمرب  نیزا  شیپ  کلف 

هام رهم و  زا  دش  ینابرهم  نامه  **** هاگن نونکا  نمرد  دنک  هنیک  هب 

راک ناماس  يوس  مروان  هر  هک  **** راگزور دش  هتفشآ  نم  رب  نانچ 

دنمک درآ  رس  رد  ارم  هالک  **** دنلب خرچ  هک  مزاس  ریبدت  هچ 

نم جنر  دنک  مک  رگم  توشر  هب  **** نم جنگ  رگشل و  نزاخ  اجک 

زیرگ مناج  ار ز  شبت  نیا  دنهد  **** زیت ریشمش  هب  ات  مرگشل  اجک 

دنلب تخت  ریشمش و  دنوادخ  **** دنب وید  ورسخ  منم  ردنکس 

هتشاذگن هتفسان  شوگ  یکی  **** هتشادرب غیت  هتسب و  رمک 

درگ هدروآرب  مزلق  يایردز  **** دروخ بآ  رهز  ریشمش  نافوط  هب 

گرگ هدناهر ز  نادنفسوگ  یسب  **** گرزب دوخ  زا  هدرک  ار  درخ  یسب 

ما هتسکشب  زین  ار  هتسب  یسب  **** ما هتسب  مهب  ار  یسب  هتسکش 

زین هدرک  لح  هک  ار  یلکشم  اسب  **** زین هدرک  لدب  تقفش  هب  ار  متس 

ناور مغیت  دوب  ناور  یغیم  وچ  **** ناوریق مزلق و  ات  جونق  ز 

دش ریگولگ  ماد  ریجنز  هن  **** دش ریجنز  غیت  نآ  دمآ  گرم  وچ 

تشبن دنادن  رد  یسک  ناسنآ  زک  **** تشد ایرد و  هوک و  یسب  متشبن 

متخادنارس تلود  هب  اراد  ز  **** متخارفارس تلود  ياراد  هب 
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ار لاپیچ  ياج  نیچ  هب  متفرگ  **** ار لاتق  روف  ندرگ  مدز 

متسارآ هز  کسنم  هب  کسان  ز  **** متساوخ نیک  لیباه  لیباق و  ز 

سور يایرد  شتآ ز  مدروآرب  **** سوجم مسر  کلم  زا  متسش  ورف 

راصح مداشگ  نودیرف  جنگ  ز  **** راو دیشمج  تخت  رس  رب  مدش 

ار دادش  رصق  رد  مداشگ  **** ار داع  همخد  متخادنارب 

مدز مدآ  هاگمدق  رب  مدق  **** مدز مهرب  راک  ار  بیدنارس 

ورسخیک ماج  زا  مه  **** وا تخل  متسر و  زا  مداد  ربخ 
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وا تخت  و 

دنلب مدرک  جوجای  دس  نامه  **** دنون مدناسر  برغم  هب  قرشم  ز 

تسد هبعک  هقلح  رد  زین  مدز  **** تسشن مدآ  وچ  مدیروآ  سدق  هب 

متخودرب هتخت  ناهج  ملظ  هب  **** متخورفارب لغشم  تاملظ  ز 

ماگ چیه  متخادرپن  تلفغ  هب  **** مان چیه  متخودنین  يزاب  هب 

ما هدیچیپن  شناد  داد و  زا  رس  **** ما هدیچیسب  نتفر  هک  اجرهب 

تخاسب ام  اب  دوب  نت  يورین  وچ  **** تخادگ اراخ  گنس  وزک  ییاوه 

دنمدرد مدش  مدنامن  ورین  وچ  **** دنرپ زخ و  ناتسبش  رد  نونک 

تسردنت رس  نیلاب  هب  دیاپن  **** تسس تشگ  نت  وچ  نیلاب  هب  دمآرس 

هایس بآ  هب  ات  هیس  گیرز  **** هاگراک نیا  مدید  هیس  ات  هیس 

ما هدومیپن  مد  کی  هک  میامن  **** ما هدوب  نوچ  هک  یسرپزاب  مرگ 

درپس ناج  یمه  ار  ناهج  هدیدن  **** درم هک  منام  هزور  کی  لفط  نادب 

ریس دید  زا  هدید  دشن  مزونه  **** ریز الاب و  مدید ز  هلمج  ناهج 

راک ماجنارس  میوگ  هتکن  نیمه  **** رازه یس  دوب  رگ  شش  یس و  نیا  هن 

رهم مه ز  ناشن  مداد  هام  زا  مه  **** رهپس ياهزار  رد  مداشگ 

ساپس مدومن  ار  نیرفآ  ناهج  **** سانش قح  مدش  ار  ناگدید  ناهج 

یلقاع يدنمرنه و  رد  رگم  **** یلفاغ رد  رمع  رس  هب  مدربن 

ما هدنامورف  اجنآ  دمآ  گرم  وچ  **** ما هدناوخ  يرتفد  یشناد  رهز 

يا هراچ  ار  گرم  رد  منادن  **** يا هراکمتس  ره  رد  مداشگ 

تسد هب  دمآ  هراچ  يرگ  هراچ  هب  **** تسه هک  ار  یلکشم  ره  گرم  زجب 
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كاخ وچ  ناشیارب  مدناشف  یم  رز  هک  **** كاپ نامیکح  نآ  دنا  هتفر  اجک 

دینک ردنکس  ناج  ياوادم  **** دینک رز  ار  كاخ  وگ  دییایب 

يانگنت نیزا  دناهج  منورب  **** يار گنهرف و  هب  ات  اجک  وطسرا 

يردنکسا ناج  �هراچ  دنک  **** يرگنوسفا هب  ات  وک  سانیلب 

راک هب  درآ  نم  اب  يا  هتکن  رگم  **** راگزیهرپ نوطالف  دش  اجک 

تساخ هچ  زا  دنزگ  نیک  رگم  دنادب  **** تساجک اناد  سیلاو  رادومن 

ار هناخ  نیا  لفق  رگم  دیاشگ  **** ار هنازرف  طارقس  دیناوخب 

سفن کی  دهد  لد  ار  هاش  رگم  **** سک دیتسرف  سمره  هب  هبسا  ود 

زاب رگم  **** سویروفرف هب  تیاکح  نیا  دیرب 
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سوسف نیز  ارم  درخ 

دای درک  ناوت  دزیا  زا  درد  نیرد  **** داب تسه  نخس  نیا  تفگ  هراب  رگد 

رگم درآ  شیاشخب  كاخ  نیارب  **** رگم درآ  شیاسآ  رد  مجنر  ز 

دابم سک  ناهج  رد  یسک  یب  نیدب  **** دای هب  دران  تسد و  مسک  دریگن 

چیه زاوآ  ندروآرب  دیابن  **** چیپ شوگ  نینچ  منامسآ  تشگ  وچ 

تسج زاب  مدیاب  ار  كاخ  نامه  **** تسخن متفرگرب  رس  هک  یکاخ  ز 

دنکف مهاوخ  بآ  رس  رب  رپس  **** دنکبآ نآ  رد  متفا  هک  شیپ  نآ  زا 

زاب دنراپس  مکاخ  هب  هنهرب  **** زارف مدیسر  هنهرب  ردام  ز 

موش نوریب  هک  هب  مدماک  نانچ  **** مرش نوچ  نارگ  مداز  راب  کبس 

تساک هچ  وزاب  هوک  رب  دوزفا  هچ  **** تساخ تسشنب و  هوکرب  غرم  یکی 

نم هودنا  هچ  ار  ناهج  متفر  وچ  **** نم هوک  تکلمم  مغرم و  نآ  نم 

تشپژوگ هیاد  نیارب  نیرفن  هک  **** تشک دوز  مه  داز و  ارم  نوچ  یسب 

یسک دشاب  هدید  مه  زین  متس  **** یسب تقفش  دندید  هچرگ  نمز 

ما هدرک  مه  زین  یشک  رگمتس  **** ما هدرک  متس  را  دینک  ملالح 

كاپ ناج  درب  ناکاپ  يوکشم  هب  **** كاخ هب  دیآرد  مریرس  نیگشم  وچ 

دینک رت  نابز  نم  شزرمآ  هب  **** دینک رس  رب  هک  يرابغ  ياجب 

باوخ هب  دش  نتشیوخ  یب  تفخ و  ورف  **** باوج شدادن  سک  نوچ  نیا و  تفگب 

ردام يوس  هب  ردنکسا  همان  دنگوس  شخب 39 - 

دورس رد  ناگتفخ  نآ  زا  رآدای  هب  **** دور زاونب  هراب  رگد  ینغم 

وت زاوآرب  متفخب  شوخ  رگم  **** وت زاس  نک  زاس  نم  زوس  نیبب 
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ریپ گربلگ  خاش  دوش  یلفط  هب  **** ریرهمز دنک  نوخیبش  لگرب  وچ 

زاب دندرکن  سکرب  هراچ  رد  **** زاس هراچ  ار  گرم  ندش  دیاشن 

دنک مگ  یپ  هدنسانش  زا  جالع  **** دنک مدرم  دصق  نوچ  گرم  بت 

تسیرگ منبش  دیشروخ و  دیدنخب  **** تسیز هب  دمآرد  شرازگ  ار  بش  وچ 

شورخ دمآرب  اهسرج  گناب  ز  **** شود دش ز  رت  هدنلان  رادناهج 

زاب هراچ  نآ  زا  دنام  یگراچیب  هب  **** زاس هراچ  �هدیدناهج  وطسرا 

دیدن هر  وا  راک  �هزادنا  رد  **** دیدن هشنهش  رد  یهب  دیماک 

ياک تفگ  هش  هب 
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ناورسخ همه  نشور  مشچ  وت  هب  **** ناور نشور  عمش 

راگدرورپ ضیف  رب  راد  رظن  **** راکز دش  رظن  ار  ناگدرورپ  وچ 

زیختسر ام  دماین ز  رب  ارچ  **** زیت لیس  نیا  دماک  رتشیپ  نآ  زا 

ماک دماین ز  رب  ام  ناج  ارچ  **** ماج هب  دزیرب  یم  نیاک  شیپ  نازو 

دوش ناج  ارم  دتفا  يوم  ارت  **** دوش نازرل  تیئوم  هک  مهاوخن 

ریپ انربز و  نمیا  سک  دشابن  **** ریزگان یتبرش  نینچ  زا  کیلو 

شوه درآرب ز  ار  ناگراوخیم  هک  **** شونب یم  نیا  نتفگ  دهد  یم  لد  هن 

زیتس ناوتن  درک  هش  مزب  رد  هک  **** زیرب یحارص  نیاک  ناوت  نتفگ  هن 

ینغور یب  نتسشن ز  دهاوخب  **** ینشور نیدب  یغارچ  اغیرد 

غارچ دزورفرب  یپ  هگان ز  هک  **** غاد هب  لد  ینغور  یهت  زا  رادم 

رسب یناگدنز  ارم  دمآ  هک  **** رذگرد نیزا  اتفگ  رادناهج 

رهم هام و  شدرگ  ما  هداد  نم  هن  **** رهپس نادرگ  تسین  نم  نامرف  هب 

تسخن هدیرفآ  يا  هدام  رن  ز  **** تسس بآ  يا  هرطق  مکاخ و  یفک 

راک ماجنارس  مدیسر  اجنآ  هب  **** راگدرورپ ياهیگدرورپ  ز 

سرتسد یگلمج  رب  دوب  ارم  **** سپ شیپ و  ندش  دیاش  هک  نادنچ  هک 

يوق نت  مه  دوب و  يوق  ناج  مه  هک  **** يورسخ ناهج  مدرک  تقو  نآ  رد 

دیشک دیاب  تخر  هدک  رگید  هب  **** دیدپ یناوتان  نونک  دمآ  وچ 

رود هاچ  نیزا  ناویح  بآ  تسه  هک  **** رورغ بارش  منیزا  شیب  هدم 

يوجراچ نآ  تستشهب و  رد  نخس  **** يوج هراچ  ار  هنشت  وشم  خزودز 

راگزرمآ دشخب  یتمحر  رگم  **** راک هب  روآ  شزرمآ  هب  ار  اعد 
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باوخ هب  دمآ  رد  ناهاش  هاش  رس  **** باتفآ درب  هوک  رب  زا  تخر  وچ 

هار شیپ  سپ و  تملظ  تسب  ورف  **** هایس یئاهدژاک  بش  هچ  دمآ  بش 

رهم تسدید  هک  ردنا  یکیرات  هب  **** رهچ کیرات  رهم و  یب  تخس  یبش 

اهرامسم هب  بل  هتخود  ورف  **** اهراک رب  هتسب  هرگ  هراتس 

ریق مخ  رد  هداتفا  ودره  مهب  **** ریگدزد کلف  هام  دزد و  کلف 

هتخیوآرد خزود  یئوم ز  هب  **** هتخیگنا يدود  هیس  نوچ  ناهج 

هنوگنادب بش  نآ  رد 
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هام شیوخ  بش  متفه  تسیب و  رد  هک  **** هاش تخادگب 

شدمآ داهن  ردنا  یناشیرپ  **** شدمآ دای  هب  ردام  رهم  زا  وچ 

ریپ رادیب و  دنمدرخ و  دشاب  هک  **** ریبد کی  نایمور  زک  دومرفب 

ار همان  شردام  يوس  دسیون  **** ار هماخ  دشک  رد  هیس  دود  هب 

ناردام هبال  نوچ  هدنبیرف  **** نارگ ياهدنگوس  همان  نآ  رد 

دنمدوسان دایرف  هب  یشوکن  **** دنژن يرادن  لد  نم  رهب  زا  هک 

هایس ناناوخ  همانرب  درک  ناهج  **** هاش تفگ  زا  روآ  نابز  ریبد 

درک خاروس  گنهرف  هب  ار  کلف  **** درک خاش  کی  کلکرس  هخاش  ود 

ریرح نیگشم  وچ  ذغاک  مادنا  دش  **** ریبع دمآ  ذغاک  �هقش  رب  وچ 

دش کیرات  مشچ  ار  هدنسیون  **** دش کیراب  هک  ینعم  راگرپ  ز 

ار هدننیب  داد  وا  یئانیب  هک  **** ار هدننیرفآ  نیرفآ  زا  سپ 

زاسراک ار  قلخ  همه  کیاکی  **** زاین ار  یکی  ره  ودب  یکی و 

راک هب  دیآ  هک  اهشرورپ  نآ  زا  **** راگن نازورف  نآ  دوب  هتسب  نینچ 

مردام کی  هن  ردام  راچ  يوس  **** مردنکسا هک  نم  زا  همان  نیا  هک 

داب دور  بلرب  وبس  هتسکش  **** داب دوردب  همشچ  دش  هرطق  رگ  هک 

درز جنران  داتفیم  قنور  ز  **** درگ هب  دمآرد  یبیس  خرس  رگا 

داب زبسرس  خرس  لگ  تخرد  **** داب درک  متسرگ  لگ  درز  نیا  رب 

نابز زا  نوزف  دیآ  لد  زا  رهم  هک  **** نابرهم ردام  يا  میوگ  نیا  هن 

يورسخ لگ  نآ  داب  هب  دش  نوچ  هک  **** يونشب ربخ  رگ  یکی  يزوسب 

شیوخ درد  شزوس  رب  تسد  هنب  **** شیوخ درورپ  تسد  یپ  زا  زوسم 
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داهد يروبص  مغ  نیرد  تیادخ  **** داهد يرود  مایا  تزوس  نیزا 

وت ناتسبش  رد  مشوخ  باوخ  هب  **** وت ناتسپ  مدروخ ز  هک  يریش  هب 

ریپ هدنام  وا  هدرم و  ناوج  دشاب  هک  **** ریم شیپ  ردام  لد  زوس  هب 

نیمز نامسآ و  �هدنامرف  هب  **** نید ایند و  ناریذپ  نامرف  هب 

كاپ يونیم  نانام  دیواج  هب  **** كاخ ناوید  ناسیون  تجح  هب 

تشهب كاخ  نانیشن  تهزن  هب  **** تشخ ریز  نیمز  ناینادنز  هب 

دش روناج  وزک  یناج  هب 
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تاجن مغ  زا  دراک  يرواد  ناج  هب  **** تابن

دوجو دش  روزاس  وزک  يرما  هب  **** دوج يایرد  دزیخ ز  هک  یجوم  هب 

تسرکیپ شیاراک  شقن  نآ  هب  **** تسرترب اهمان  زک  مان  نآ  هب 

دنمجرا رتخا  تفه  تسرهف  هب  **** دنلب نامسآ  تفه  راگرپ  هب 

سایق بحاص  لقع  یئاسرت  هب  **** سانش نادزی  درم  یهاگآ  هب 

دنتخود رب  ضیف  زک  هسیک  ره  هب  **** دنتخورفا شناد  زک  عمش  ره  هب 

تستفای اضر  هار  هک  یئاپ  هب  **** تستفات وارب  تلود  هک  یقرف  هب 

ياشگ لکشم  نانیب  کیراب  هب  **** يار هزیکاپ  ناراگ  زیهرپ  هب 

ناگدازآ عبط  یئوخ  شوخ  هب  **** ناگداتفا كاخ  یئوبشوخ  هب 

تسوا دوخ  ناطلس  هک  عناق  شیورد  هب  **** تسود شیورد  ناطلس  مرزآ  هب 

هتساوخان لزن  یلوبقم  هب  **** هتسارآ حبص  يزبسرس  هب 

زیر هبانوخ  نابیرغ  یکاخ  هب  **** زیخ هاگیب  ناراد  هدنز  بش  هب 

نایناحور بارحم  لیدنق  هب  **** ناینادنز خلت  هلان  بش  هب 

ریپ نادنمدرد  يدیمون  هب  **** ریش هب  هنشت  لفط  یجاتحم  هب 

شوگ هدیچیپ  نامیتی  کشا  هب  **** شوت رامیب  نابیرغ  لذ  هب 

درس يامرس  نادوبک  نخان  هب  **** درد يارحص  نانیشن  تلزع  هب 

ناگراچیب ياهیگدنامرد  هب  **** ناگراوخمغ ياهیگتفخان  هب 

یگدولآ زا  تسکاپ  هک  یقشع  هب  **** یگدوسآرب دبسخ  هک  یجنر  هب 

تسرپ تولخ  دهز  يدنسرخ  هب  **** تسد هاتوک  لقع  يزوریپ  هب 

تسیمدآ شک  لمحم  هک  یشقن  هب  **** تسیمدرم رتفد  رد  هک  یفرح  هب 
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تسین راک  شمهرم  اب  هک  یمخز  هب  **** تسین رادیدپ  شمخز  هک  يدرد  هب 

دوب ابیز  يور  رد  هک  یمرش  هب  **** دوب ابیکشان  رد  هک  يربص  هب 

سردایرف دشاب ز  دیمون  هک  **** سفن کی  نآ  دایرف  دایرف  هب 

ناربمغیپ هب  دیآ  هک  ییحو  هب  **** نارورپ نیدز  دیور  هک  یقدص  هب 

ریگتسد دوب  وک  ربهار  نادب  **** ریزگ ار  سک  تسین  وزک  هر  نادب 

تسود هب  نتشگزاب  ارت  ارم و  **** تسود هب  نتشذگرد  نیزک  رد  نآ  هب 

وت زاوآ  زا  شوگ  یمورحم  هب  **** وت زاسمد  يور  ندیدان  هب 

دابم سک  نینچ  نیاک  يزجاع  نیدب  **** دابم سب  تنم  زک  وزرآ  نآ  هب 

ناج هد و  ناج  نامه  **** تسوا هدنراد  هک  ینیرفآ  داد  هب 
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تسوا هدنرآرب 

وت يوربا  قاط  هرگ  دریگن  **** وت يوس  دسر  تقیثو  نیا  نوچ  هک 

سانش هر  يوش  لزنم  راجنه  هب  **** سالپ یشوپن  يرادن  تبیصم 

هاگن یتیگ  ماجنارس  رد  ینک  **** هار يدرگن ز  هلان  هب  یچیپن 

یسب يراوگوس  مغ و  رد  نامب  **** یسک رب  ناهج  دش  یندنام  رگا 

ناهرمه اب  شاب  انشآ  زین  وت  **** ناهج دنامن  سک  رب  هکنودیا  رو 

يرگ متام  يراوگوس و  ینک  **** يروخ هدنا  هک  دیآ  تبغر  ترگ 

راوهاش یینامهم  يارآرب  **** راهنیز يروخ  هدناک  شیپ  نآ  زا 

شیوخ ناوخ  رب  زیگنارب  يدانم  **** شیوخ نامهم  هلمج  ار  قلخ  ناوخب 

كاخ ریز  ارو  دشابن  بیاغ  هک  **** كاپ ياهشروخ  نیا  دروخ  سک  نآ  هک 

نامز رد  روخب  نم  هدنا  زین  وت  **** نامهیم دروخ  اهشروخ  ناز  رگا 

درونرد نابیاغ  هدنا  زین  وت  **** دروخ يوس  رظن  دراین  سک  رگو 

تشگزاب نک  شیوخ  مغ  راک  هب  **** تشذگ رد  نم  ناک  روخم  نم  مغ 

؟ گنس هب  دیآرد  مرمع  ياپ  مه  هن  **** گنرد نیدنچود  میاپ  هک  ناد  نانچ 

تسیکی دص  رگ  لاس و  دوب  هد  رگا  **** تسیکدنا ام  رمع  يرایسب  وچ 

غارچ اب  هر  تسدیلک و  اب  رد  هک  **** غاب تشه  نتفر  زا  مسرت  ارچ 

ریگیاج وا  رب  مشاب  دیواج  هک  **** ریرس نآ  يوس  مراین  رس  ارچ 

هار درگ  یب  تسربا و  دود  یب  هک  **** هاگدیص نادب  منارت  شوخ  ارچ 

بیکش ار  ناگدناماو  داب  نمز  **** بیرف يارس  نیا  دنامن  نم  رب  وچ 

دورد نارادتسود  رب  داب  نمز  **** دور دنت  نیا  زا  تسج  نم  زیدبش  وچ 
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راگتسر ام  وچ  سک  همه  اداب  هک  **** راصح نیز  کلف  ار  ام  دیناهر 

تشهب يوس  تفر  دوخ  داتسرف و  **** تشبن ناونع  درب و  رسب  همان  وچ 

زوس درد و  اب  دیلان  زور  همه  **** زور هب  ار  بش  دروآ  تنحم  دص  هب 

دز لین  رد  هماج  کلف  نوچ  نیمز  **** دز لیپ  رب  تخت  بش  هک  بش  رگید 

يوم دروآرب  نخان  بش ز  نآ  رد  **** يور درگ  رب  هدندرگ  دیشروخ  وچ 

دش اوه  **** گنچ نخان ز  تخیرورف  هراتس 
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گنر میس  نخان  زا  رپ 

هام يور  �هدیشارخ  نخان  هب  **** هاش يور  نتسب  ورف  هدید  ز 

دنتخادنارد ندرگ  هب  ار  نیمز  **** دنتخاس بش  يوسیگ  یسالپ ز 

دنتخیر ولگ  رد  ار  خرچ  هم  **** دنتخیگنا يرهز  بنذ  ماک  ز 

شیوخ نیلاب  يالاب  دید  لجاک  **** شیوخ نییآ  زا  هاش  دش  هنوگرگد 

يوخ دروآ  رب  نوخ  ندیشوج  ز  **** یپ ریز  شگر  نوخ  درشفیب 

لاوز دمآرد  ار  شمد  هدیپس  **** لاخ دیدزدب  هدید  یهایس ز 

دش رادیدپ  ندرپس  ناج  مد  **** دش راک  زا  شناج  دمآ و  ناج  هب 

درپس ار  ناج  داد  ناج  هک  سک  نادب  **** درم عمش  نوچ  هدنخ  رد  دیدنخب و 

رود مشچ  ار  هدننیب  دنام  وا  زک  **** رون تفر  نانچ  هدنمد  عمش  ز 

دیدن شغرم  چیه  نایشآ  ات  هک  **** دیرپ رب  نانچ  نآ  غرم  هدنباتش 

ناهن ياهراک  زا  دش  هگآ  هک  **** ناهگآ راکز  ار  یسک  مدیدن 

تخاسن ار  دوخ  راک  �هراچ  ارچ  **** تخانش سک  �هراچ  رگا  راک  نیرد 

تخت همیخ  نیا  يالاب  هب  شدندز  **** تخر هناخ  نیزا  تسبرب  وچ  ردنکس 

درکن وکین  درزایب و  شناهج  **** درکن وا  ناهج  ردنا  هک  یکین  هچ 

تفر هدرزآ  لد  یتیگ  دادیب  ز  **** تفر هدرپ  سپ  رد  نوچ  ماجنارس 

دوب هتفران  هار  ناک  تفر  یهر  **** دوب هتفت  نتفات  هر  هچ ز  رگا 

داد زاب  ربخ  یتیگ  هب  هر  نآ  زا  **** داد زاس  اجک  ره  ار  ماجنا  هر 

تفگن سک  اب  هار  نآ  ياهربخ  **** تفر هار  مدع  چوک  هب  نوچ  ارچ 

شیوخ راتفگ  هار  دنک  شمارف  **** شیپ هار  نیا  دریگرد  هک  ره  رگم 
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زار هدرپ  نیرد  يدنامن  هتفهن  **** زاب هصق  نیا  يدوب  ینتفگ  رگا 

تخرد ینایک  زا  داتفوا  كاخ  هب  **** تخس داب  زا  وچ  ردنکس  راهب 

وا راوازس  نیرز  دهم  یکی  **** وا راکرز  ياهرمک  زا  دندز 

رد هدومآرب  نوریب  يابید  هب  **** رپ روفاک  شنورد ز  دنرپ 

دوج نافوط  جوم  هدش  يدوج  هب  **** دوع دروام و  کشم و  ندودنا  زا 

درک ياج  شرد  نیرز  توبات  هب  **** درک ياس  نفک  شرطع  هک  یبیقر 

درم و نت  وچ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1865 

http://www.ghaemiyeh.com


دوس هچ  نیمیس  توبات  رطع و  نفک  **** دوس میس  نوچ  مادنا 

راکشآ دننک  ار  وا  تسد  کی  هک  **** رایرهش دب  هدومرف  توبات  ز 

هتخیگنارب وس  ره  يدانم ز  **** هتخیر یهت  یکاخ  تسد  نآ  رد 

نیمه ناهاش  دمآ ز  نت  کی  نیمه  **** نیمز روشک  تفه  هدنامرف  هک 

تسد هب  درادن  يزیچ  كاخ  زجب  **** تسب رابرد  هک  ایند  جنگ  ره  ز 

دیرب یکاخ  هریت  نادکاخ  نیزا  **** دیرذگب ناهج  زا  نوچ  زین  امش 

رود شیدنا  دب  زا  راید  نآ  دوب  هک  **** روز رهش  زا  شدندرب  رصم  يوس 

دنتخادنا رد  هتخت  هب  شتخت  ز  **** دنتخاس نطو  شیردنکسا  هب 

دربن نایاپ  هب  وا  اب  هعقر  نیا  سک  **** دربن ناج  سک  چیه  ناهج  غاد  ز 

هاش تخت  نیمزریز  دنداهن  **** هاگتخت نآ  ناویا  رد  ربارب 

یسب ینابرهم  ورد  یباین  **** یسک اب  یتسود  ناهج  درادن 

زارف يو  رب  دندرک  همخد  رد  **** زاب دنتشگ  دندرپس و  شکاخ  هب 

هاگن درادن  هاگب و  درآ  هب  **** هار مسر و  دش  هنوگنیدب  ار  ناهج 

رامش نیا  زونه  نایاپ  هب  دماین  **** رازه نیدنچ  دندناسر  نایاپ  هب 

نتفای ناوت  یم  ار  هتشر  رس  هن  **** نتفات ناوت  یم  رس  هتشر  نیز  هن 

تسین يور  یشماخ  زج  هدرپ  نیرد  **** تسین يوک  نیا  طرش  يرگ  سسجت 

يا هدید  نایز  ار  سک  دنچ  زک و  **** يا هدید  ناهج  رگ  ناهج  رد  نیبب 

تسیراگمتس نیدنچ  دروخ  رد  هن  **** تسیراوخ نینچ  نیا  اب  هک  یناهج 

نوخ لیس  وا  لیم  زا  دیآ  یم  هک  **** نوگ همرس  مراط  نیرد  ینیب  هچ 

وا لیدنق  هب  یگنس  زادنا  رد  **** وا لیم  نیشتآ  دش  دیشروخ  وچ 
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تسشتآ یخرس  زا  هن  رز  نآ  هک  **** تسشو نیرز  هک  رگنم  لیم  نیرد 

رهم هام و  ام  نیک  رب  هتسب  رمک  **** رهپس درادن  يراگزاس  رس 

زاون اراکشآ  تسشک  ناهنپ  هک  **** زاس قرز  يوداج  نیا  تفج  وشم 

دنز یتسد  ود  ياهمخز  نورد  **** دنز یتسرپ  مهرم  فال  نورب 

تسر غیت  زا  نشوج  نیدب  یهام  هک  **** تسد تسودیا  شکرد  ناهج  لغش  ز 

دوب یهام  هکنآ  قرغ  دسرتن ز  **** دوب یهاوخ  فاصنا  نافوط  وچ 

نوچ ناهج 
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تسیشتآ رگد  یبآ  یمین  وزا  **** تسیشک مشیرب  ناکد 

یهت ار  يا  هقلح  دنک  وس  نازو  **** یهب وسنیزا  ار  يا  هقلح  دهد 

ریز تسیدرگ  الاب و  تسیدود  هک  **** رید میئاپ  هچ  یهوژپ  یتیگ  هب 

دربن رد  نیمز  اب  نامسآ  تسه  هک  **** درگ دود و  نیا  لاوحا  دنام  نادب 

یتخادرپن شنامز  ره  ام  ز  **** یتخاس نیمز  اب  نامسآ  رگا 

ار دنچ  ینت  ناسرتم  سرتم و  **** ار دنب  نیا  نزرب  هرگ  یماظن 

ندش نامیشپ  رب  هرب  دیاشن  **** ندش ناطلس  مزب  ینامهم  هب 

نک شون  وا  دای  رب  خلت  یم  **** نک شوگ  دهدرد  الص  ناطلس  وچ 

تفخ دروخ و  وا  دای  رب  ماج و  دتس  **** تفکش لگ  نوچ  ماج  نازک  ردنکس 

داب شومارف  ناطلس  دای  زجب  **** داب شون  دروخ  یم  نآ  هک  ار  یسک 

ناتسود دای  ناتساد و  ندرک  هزات  شخب 4 - 

راگزومآ دهاوخ  رگد  يزرط  ز  **** راگزور شدرگ  یتدم  ره  هب 

دنک ون  ناهج  رد  رگد  یئاون  **** دنک ور  جک  هنیشیپ  گنهآرس 

يرکیپ دروآ  نورب  هدرپ  ز  **** يرگیزاب وچ  دیآرد  يزاب  هب 

يربلد ار  قلخ  یتدم  دنک  **** يرگنوسفا هار  زا  رکیپ  نادب 

تسدب درآ  رگید  يرکیپ  ناوج  **** تسکش درآ  رکیپ  نآ  رد  يریپ  وچ 

نهک ياه  هیاریپ  هزات  دنک  **** نخس ناطخ  ون  رب  هنوگنیدب 

دنلب درآرب  رگید  لخن  رس  **** دنب لخن  �هماخ  نامز  ات  نامز 

گنس درآرب ز  رس  يرهوگ  رگد  **** گنر بآ و  يرهوگ  زا  ددرگ  مگ  وچ 

سایق زا  تسا  سب  یئور  هزات  نیمه  **** سانش رکیپ  شیپ  ارم  سورع 
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سوسف يدوب  هزات  نتفگ  نخس  **** سوبب یتفرن  رگ  مه  همان  نیا  زک 

يربنامرف هب  يدنت  مدیسر ز  **** يرگ تضایر  زک  منسوت  نآ  نم 

تسین میناوج  یناوج  اغیرد  **** تسین میناغمرا  ناک  تسا  جنگ  هچ 

تسشتآ رب  لعن  دسر  يریپ  وچ  **** تسش ربارب  لعن  لگ  وچ  ار  ناوج 

دننک نشوج  هنییآ  زا  تسکشب  وچ  **** دننک نشور  هنییاک  هروک  نآ  رد 

تسا ریگرای  هدنیارس  یشورس  **** تسا رتسگ  نخس  وک  ارکره  لد 

زغم نوخ  زا  هشیدنا  يدروآرب  **** زغن ياهنخس  ناک  رتشیپ  نیا  زا 

تفگ هدیشوپ  ياهنخس  نم  اب  هک  **** تفهن رد  متشاد  يا  هدنیارس 

هدنیارس نآ  نونک 
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تشگ شومارف  نتفگ  زین  ارم  **** تشگ شوماخ 

دیدپان دش  راک  �هقش  زا  مه  **** دینش یم  ناک  زین  يا  هدنشوین 

تفگ لاح  نینچ  رد  ناوت  نوچ  نخس  **** تفخ كاخ  رد  تفر و  نالسرا  هاش  وچ 

ییراتفگ هزات  نم  هب  درآرد  **** ییرای دنک  هش  تلود  رگم 

گنر يور  زا  مه  دش  ناوت  نت  زا  مه  **** گنت ياهرذگ  نیا  �هشیدنا  رد 

تفرگ مهاگباوخ  رد  دمآ  بش  **** تفرگ مه  ار  هشیدنا  نافوط  وچ 

رتکیراب يوم  رس  زا  یهر  **** رت کیرات  گنت  لد  زا  یبش 

هاچ دید  ناوت  هنوگچ  هر  نیرد  **** هار درک  ناوت  هنوگچ  بش  نآ  رد 

لیپ ياپ  رد  هدنام  نابساپ  رس  **** لین هدودنارب  ار  هگساپ  کلف 

هتخیر اه  هفان  نیمز  فان  ز  **** هتخیگنا وهآ  �هزبس  نیا  رب 

رون ياورپ  تشاد  يا  هناورپ  هن  **** رود هناورپ  دشاب ز  هک  یعمش  هن 

گنر هب  بش  نآ  يادوس  رت ز  هیس  **** گنچ هب  يداوس  هتسشن  بش  نآ  نم 

نتخادنا یهاگ  نتخودنا  هگ  **** نتخاس رد  رحب  یصاوغ  هب 

زارد کی  ره  دنام  رگد  ساپ  ود  **** زاب رید  بش  زا  تشذگ  یساپ  وچ 

دش هتسب  نابز  ار  بش  ناسورخ  **** دش هتسهآ  کت  ار  کلف  باتش 

گنر تفه  �هلح  متفاب  یمه  **** گنت رید  نیا  رد  بش  �هلک  زا  نم 

درز هاگ  مدروآرب و  قرزا  هگ  **** دروجال مخ  نیز  تفص  احیسم 

دوب رای  شهد  رد  یتمعنیلو  **** دوبراک شرورپ  نیا  لواک  ارم 

دنلبرس ودب  دیاق  دق  دش  هک  **** دنمجرا هجاوخ  یئوخ  دامع 

رد هتسب  اخس  رب  نخس  جرد  ز  **** رپ هدرک  اخس  جنگ  ار ز  ناهج 
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نخس مه  اخس  مه  وا  زج  دراد  هک  **** نهک يارس  رد  یسک  مدیدن 

يرتشگنا درادرب  رهم  نیدب  **** يرتشم وا  رد  دنیب  هک  دراطع 

ناهن نم  زا  دراد  دوخ  گنرین  هب  **** ناهج ار  نانج  ناک  يربدم  دوب 

یمدمه سک  هن  يراسگمغ  سک  هن  **** یمغ یپایپ  يراک  هتسب  ورف 

نب لخن  کی  دیاشگ ز  امرخ  هچ  **** نخس دیاز  دنچ  هلباق  کی  ز 

دروجال �هکرب  نیرد  روانش  **** دروخ باوخ و  زا  هدنام  یهت  بش  نآ  نم 

بش هچ  یبش و 
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هام دیشروخ و  تخر  ورد  هداتف  **** هاچ فرژ  یکی  نوچ 

دوب هیاس  تمهت  رد  رون  وزک  **** دوب هیاپ  نادب  یهایس  زک  یبش 

تسم ریش  يوهآ  یسب  هتفرگ  **** تسد هب  يدنمک  هش  تلود  زا  نم 

فرگش نایهام  نوردنا  حرط  هب  **** فرژ يایرد  هب  یحرط  هدنکفارد 

راب کین  تعاس  اب  هدرک  نخس  **** رایرهش علاط  رب  هتسب  دصر 

شبح اب  نیچ  لیخ  هتخیمآرب  **** شکشیپ ار  هاش  منک  ات  نادب 

ار ماش  مه  حبص و  مه  هدرب  ورگ  **** ار ماجنا  هر  هدناسر  لزنم  هب 

ریگتسد ارم  هش  تلود  هدش  **** ریذپ ترتف  دابآ  تشحو  نآ  رد 

دیسر نایاپ  هب  لد  ندروخ  رگج  **** دیسر ناک  رب  هشیت  ار  يوج  رهوگ 

بانط دزرب  هوک  �هتشپ  رخ  هب  **** باتفآ �هدرپارس  نیرز  وچ 

متسارآ یمزب  یگدوسآ  هب  **** متساخرب هدوساین  بش  نم 

نایناحور يوک  رس  رب  مدز  **** نایناطلس نییآ  هب  يریرس 

ور شیپ  ار  هشیدنا  مدرک  وارب  **** ون بیترت  هب  مدیشک  یطاسب 

سب دوب و  نخس  ریمض و  نابز و  **** سفنمه ارم  ناحیر  لقن و  یم و 

تفرگ یتسشن  مهاخس  اب  نخس  **** تفرگ یتسم  بات  یم  نوچ ز  مرس 

دنسپرهوگ هب  رهوگ  تخیر  ورف  **** دنلب ربا  ندیرغ  هب  دمآ  رد 

دوب ریشمش  لغش  نآ  رد  منابز  **** دوب ریش  معلاط  شتآ و  ملد 

ریش دزن  یکی  شتآ  دزن  یکی  **** ریلد دیاب  دوب  ار  درم  اج  ود 

دنروخ دشاب  هچ  ره  دد  ماد و  زا  هک  **** دنرهوگ مه  ریش  شتآ و  رگم 

يرتشم رتفد  هرهز و  فد  **** يرتخا کین  داد  نم  تسد  رب  وچ 
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يرد مداشگ  تمکح  جنگ  زا  هگ  **** يرویز متخاس  رب  فطل  زا  هگ 

متشاد يرخ  رهوگ  هاش  نوچ  هک  **** متشابنارب رهوگ  هب  یناهج 

نیمز زا  جنگ  زغم  متخادنارب  **** نیمک مداشگ  ناکرب  هراب  رگد 

دومزآ ناوت  کنیا  شتآ  رز و  **** دومن دیابن  یغورد  يوعد  هب 

دروجال متخاس  ار  بادیپس  **** درون مدرک  هزات  ار  همانفرش 

زاتکرت دنک  یم  اجک  ات  نیبب  **** زارط ینیچ  مظن  نیا  هراب  رگد 

تسرد دیاب  درک  نینچ  هتسکش  **** تسر هچ  رخآ  هب  متشک  هچ  لوا  هب 

اهلاس یسب 
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تسد هب  رهوگ  هنوگنیا  زا  درواین  **** تسرپ رهوگ  هک  دش 

دیرخ دیاب  هدنشورف  زا  عاتم  **** دیدپ دمآ  رهوگ  �هدنشورف 

نتساریپ ورس  نتشک و  نمس  **** نتسارآ یغاب  هش  دومرف  هچ 

ریذپ نامرف  گنهرف  يورین  هب  **** ریمض نشور  هاش  يزبسرس  هب 

نمجنا دروخ  یم  وا  دای  رب  هک  **** نمچ رد  متساریپ  ورس  یکی 

يوریپ دنک  ون  �هویش  نیدب  **** يون دراد  هچ  ره  طمن  نیز  نخس 

دنک ریشمش  دیاین ز  رب  شرب  **** دنت زیت و  ار  هشیدنا  دیاب  یلد 

دوب سب  نخس  زا  شیهت  مظن  هک  **** درب سک  نآ  رب  ناسآ  نتفگ  نخس 

گنچ هب  ار  نخس  درآ  يراوشد  هب  **** گنس درآرب ز  رهاوج  وک  یسک 

زغم هب  ار  ملد  شوج  دروآرب  **** زغن تالایخ  نیا  يراک  طلغ 

درک دوس  کمن  ار  منت  یگشخ  ز  **** درک دود  زا  رپ  ار  مرس  یمرگ  ز 

بیکش ار  هش  داب و  يرباص  ارم  **** بیرف رهوش  رکب  نیا  بیترت  هب 

دنز یم  هر  هچ  دوخ  وا  میوگ  یم  هچ  **** دنز یم  هگراب  اجک  نیب  نخس 

تسر هاچ  یلباب  نیرد  هنوگچ  **** تسچ ياهیئوداج  نیا  هک  منادن 

دنب توراه  ياهاون  دزاس  هک  **** دنز ریز  ار  هرهز  نیا  تخومآ  هک 

درم هدنز  شتاک  ار  دنز  اسب  **** درب تشدرز  بآ  وک  رحس  نیدب 

درب امرخ  �هرصب  نیز  درآ و  درخ  **** درب ایرد  هب  رد  ات  هرطق  اجک 

ار قافآ  مشخب  رگج  زا  بآ  هک  **** ار قاط  شش  فرط  نیا  مربا  نآ  نم 

نم ناراب  هب  هنشت  زبس و  نم  ز  **** نم ناراوخ  هعرج  ایگ  نوچ  همه 

رود شیوخ  شزیمآ  دراد  وزو  **** رون دراد ز  راجنه  هک  هیاس  وچ 
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ناشبآ تسنم  يوج  ضیف  زا  مه  **** ناشباوخ دش  هدیروش  هچ  رگ  نم  ز 

دننم فرح  ناسیون  هلابق  **** دننم فرص  ناراوخ  فرص  همه 

متفات اه  همشچ  رگد  زا  يور  هک  **** متفای نآ  زا  ضیف  نیا  راردا  نم 

گنر توقای  دریذپ ز  انیم  هک  **** گنز دالوپ  مدودز ز  تولخ  هب 

كاپ ياج  دش  كاپ  �هدنریذپ  **** كانبات ار  هنییآ  مدرک  نم  وچ 

ینیچ لقص  زا  هک  يدناوخن 
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راگن ار  نایمور  دتس  هنوگچ  **** راصح

دیشک تضایر  زا  نانع  دیابن  **** دیلک یبای  جنگ  رب  هک  یهاوخ  وچ 

دود هناریو  چیه  زا  دیانرب  هک  **** دوب هنازرف  هکنآ  نیا  رد  دز  لثم 

كاپ زور  دوش  نوچ  دروآ  طاشن  **** كانلوه دوب  لواک  باوخ  اسب 

ساپس دیاب  درک  نآ  زا  ماجنارس  **** ساره درآ  لدرد  وک  زیچ  اسب 

نتخیر نوخ  مسرت ز  عطن  نیرب  **** نتخیگنا يوعد  زا  دش  رپ  ناهج 

زوجعلادرب وچ  ددرگ  درس  اوه  **** زومت رد  دوب  ناوارف  ناراب  وچ 

باتفآ ار  كرچ  نآ  دنازوسن  **** بآ دیامن ز  رت  اوه  ناراب  وچ 

فیطل داب  دشاب ز  رود  اوه  **** فیرخ دیآرد  دوخ  تداع  رب  وچ 

ربطس هگرذگ  ار  سفن  دشاب  هک  **** ربا بآ و  يرت  زا  دزیخ  ابو 

نتخوس لگ  دوع و  لدنص و  ورب  **** نتخورفا شتآ  یکی  دیابب 

هاگن تقیثو  کی  نیا  زج  مرادن  **** هاش مزب  رد  هک  مزوس  دوع  نآ  نم 

دیدپ نم  زا  دیان  یگدنب  زجب  **** دیرفآ میگدنب  یپ  زا  يادخ 

راگزور شدرگ  زا  رس  دچیپن  **** راگزومآ درم  دب  هب  کین و  هب 

دنک يراوخ  هدنزیتسرب  کلف  **** دنک يراگزاس  دسر  شچرهب 

ناگدنزاون اب  اون  دزاسن  **** ناگدنزاس يوخ  ناهج  درادن 

زارد ندیرب  رب  دوخ  تسد  دنک  **** زاسب دنیب  هتسب  یمشیربا  وچ 

یشتآ یبآ و  يوعد  دنک  **** یشک مشیرب  رد  ناک  تسا  مرک  ود 

دنز مشیرب  ناوراک  یکی  **** دنت مشیرب  هاگراک  یکی 

ار هناورپ  عمش  نوچ  هدنبیرف  **** ار هناخ  نیبگنا  سگم  دشاب  ود 
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تفهن رد  يرگید  دروخ  يدزد  هب  **** تفخ دروخ و  �هیام  سگم  کی  دنک 

دوب روخ  نیبگنا  هک  سگم  دص  زا  هب  **** دوب رگ  نیبگنا  هک  سگم  ناز  یکی 

بابک يالص  هد  رد  جارد  وچ  **** باتش نوخیبش  دراک  شیپ  نآ  زا 

ماخ هاگ  تدراد  هتخوس  هگ  هک  **** ماک درک  بلط  دیاب  هچ  یصرح  ز 

درس ماخ و  يوش  یشوجن  رب  رگ  و  **** درد يزوسب ز  يریگ  شوج  رگا 

رپس هم  زا  دزادنا  یک  یمخز  هب  **** رس تفه  اب  تسیئاهدژا  رهپس 

نوخ تشط  کلف  یکاخ  لابرغ  وت  **** نوگبآ یلابرغ  تشط  نیرد 

رگ
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زیب كاخ  وش  لابرغ  وچ  وا  اب  وت  **** زیربآ دش  تشط  نوچ  وت  اب  وا 

ریزگان دوب  یتشط  لابرغ و  ز  **** ریگبآ دشاب و  نادکاخ  اجک 

نورب يو  زا  دیآ  گنر  هنوگ  دص  هک  **** نوگلین مخ  نیا  تسا  مخ  رگنوسف 

رازه دص  ناوداج  ورب  نیب  یمخ  **** راوس دش  یمخ  رب  یئوداج  رگا 

تسپ تسیدنلب  دنلب و  یتسپ  هک  **** تسد نک ز  اهر  ار  کلف  باسح 

تساور یناوخ  شالاب  ریز و  رگا  **** تسام يالاب  هاگام  ریز  یهگ 

تسین گنهامه  سک  اب  هدرپ  نیا  هک  **** تسین گنج  نامسآ  اب  هدرپ  نیرد 

گنت راوید  راچ  نیا  رد  دزابن  **** گنر هچیزاب  خرچ  نیک  هچیزاب  هچ 

دنمک درآ  ندرگ  رد  زاب  شمه  **** دنلب درآرب  ندرگ  هک  ار  یسک 

دهد شهاپس  ناگس  دروخب  **** دهد شهالک  را  خرس  هابور  وچ 

ياپراچ نوچ  هدرک  وسراچ  مکش  **** ياج میزاس  دنچ  وس  راچ  نیرد 

میهر شلابراچ  هدنک  نیزک  **** میهن شلاب  راچ  رب  هاگنآرس 

كاغم رد  يرد  هویرگ  رد  يرد  **** كاخ رید  نیا  دراد  رد  ود  یطابر 

زاب دندرکن  شنورب  رد  نیزک  **** زارف اجنیا  رد  ناز  یسک  دماین 

تسبب خی  نوچ  داتفا و  ردنا  فرب  وچ  **** تسب هاچ  نیرد  وک  یسک  هدرسف 

درم هظحل  کی  هب  داز و  هظحل  کی  هب  **** درپس یمرگ  هب  ناجوک  قرب  کنخ 

تخوس هاگنآ  دنک و  ناج  دنچ  یبش  **** تخورفرب نوچ  هک  یعمش  هدرسفا  هن 

تسخن دیآ  بجاو  ندش  روانش  **** تسرد دشابن  یتشک  هک  اریسک 

فرب ناراب و  چیه  زا  دشیدنین  **** فرژ يایرد  هب  یهام  هک  ینیبن 

مامج دشاب  هک  نآز  هب  هداد  قری  **** مارخ ارحص  بسا  ار  هدنباتش 
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نم نوخ  یهگ  دزیر  وت  بآ  هگ  **** نف رکم و  زا  هک  دش  ناهج  نآ  ناهج 

درز هاگ  ام  گنر  دنک  قر  زا  هگ  **** درد غاد و  زک  تسرهپس  نآ  رهپس 

تخانش دناوت  هر  نیا  راجنه  هک  **** تخاون دناد  هدرپ  یسک  هر  نیرد 

ربهار اجک  مراد  هار  رس  **** رسب ندرب  هار  ناوت  ربهر  هب 

هک **** شیپ گرم  مدیآ  تقو  تقو  نانچ 
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شیوخ رمع  زا  مرادرب  دیما 

دروآ هاگباوخ  رس  رب  مرس  **** دروآ هاپس  تلفغ  هراب  رگد 

مرب یم  رس  هب  يرمع  هناسفا  هب  **** مرب یم  رد  هب  یباوخ  هب  یلایخ 

دیسر مناد  هچ  رد  نینچ  یئاپ  هب  **** دیرپ مناوت  رب  اجک  رپ  نیا  هب 

ناوج رگ  مریپ و  رگ  هتسر  مین  **** ناور فلاخم  يوس  راچ  نیدب 

راگزور مدرم  زا  منام  ادج  **** راک هب  مرآرد  ناریپ  عقو  رگا 

منک یناگدنز  ناسک  ناج  هب  **** منک یناوج  نت  نینچ  اب  رگو 

يا هزادنا  يو  ردقب  میامن  **** يا هزات  نهک  ره  اب  هک  هب  نامه 

ار دنچ  یهرمه  نیا  مرازاین  **** ار دنب  نیا  ندرک  اهرات  رگم 

شردام هب  ردنکسا  همان  ندیسر  شخب 40 - 

گنت هار  نیا  جنر  زا  هد  مصالخ  **** گنچ زاوآرب  بشما  کی  ینغم 

خالگنس نیزا  نوریب  تخر  مرب  **** خارف نم  رب  هار  دوش  نوچ  رگم 

درخ ناراب  ربا  زا  دراب  ورف  **** دربتسد دنک  ادیپ  وچ  ناتسمز 

راگزور دهد  یجاجز  یباعل  **** رابغ زا  ار  قافآ  درد  ولگ 

زومت بات  فت و  زا  نمیا  دنک  **** زوک خرچ  منبش  ار  تشد  رد و 

ریرهم دهد ز  هدرک  درخ  خی  **** ریگ بالج  یهایگ  هنشت  هب 

جنگ ياهایمیک  زا  سلفم  دوش  **** جنس هیاریپ  غاب  يدرم  ناوج 

یم ناحیر  ار ز  مخ  هنیلافس  **** يد ناشورف  ناحیر  بآ  دنهد 

شوپ هنیمشپ  ریپ  دنکفب  بصق  **** شوج هب  دیآ  وچ  ناقهد  ناخ  مخ 

دنروآ کشخ  لقن  رت و  بابک  **** دنروآ کشم  هفان  رد  هک  نالازغ 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1880 

http://www.ghaemiyeh.com


يردنکسا ناویح  بآ  دنروخ  **** يرگشمار هب  ناهاش  دننیشن 

نهک خرچ  تسارآ  رب  يزاب  هچ  **** نخس زا  داز  هچ  هر  رگد  متفگ  هچ 

یهت ملاع  هاشزا  دش  ملاع  هک  **** یهگآ مور  هب  دمآ  ردنکساز  وچ 

يرس درادن  یتیگ  دنتسشن و  **** يروشک رهب  فیاوط  كولم 

دنروآ سوردنکسا  هاگرد  هب  **** دنروآ سوب  تسد  رگا  ناگرزب 

گنز نوخیبش  دمآ  ردنا  مور  هب  **** گنر غاز  دش  مور  رویز  همه 

شیوخ رهم  رب  دندرپس  ردام  هب  **** شیپ تشونب  هک  هش  همان  نامه 

ار هماج  مه  ماج و  مه  درک  هیس  **** ار همان  مغ  دناوخ  ورف  ردام  وچ 

راموط وچ  **** نکش لد  �همان  نآ  راموط  ز 
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نتشیوخ رب  دیچیپ 

هاش زردنا  زا  دیچیپن  دوخ  رس  **** هایس يو  رب  زور  دش  هچ  رگ  یلو 

وا نامیپ  دنگوس و  تشادهگن  **** وا ناج  يدونشوخ  دیما  هب 

تسیرگ یم  نوخ  دروخ و  نوخ  هلاس  همه  **** تسیزن ناوارف  وا  زین  هاش  سپ 

هتخادرپ راک  دش  زین  وزا  **** هتخاس مه  زین  وا  راک  دش  وچ 

یهاشداپ ندرک  اهر  ردپ و  گرم  رد  سوردنکسا  ندیلان  شخب 41 - 

زاس هراچ  ارم  مغ  شزوس  نیرد  **** زاون نیگمغ  زاس  نادب  ینغم 

زور هب  يرآ  تنحم  بش  نیز  ارم  **** زورف شمار  زاوآ  کی  زک  رگم 

سوک زین  دزن  یهاش  بوشآ  هب  **** سوردنکسا ردنکسا  گرم  زا  سپ 

تخت راوازس  دماین  سک  وا  زج  **** تخب زوریپ  ناهاش  هچ ز  رگا 

تشادن یئاون  نییآ  ون  نادنچ  هک  **** تشادن یئار  هزور  هد  کلم  نیدب 

دنلب رس و  خاش  زا  دتفا  ریز  هک  **** دنمدرد لبلب  نوچ  دیلانب 

دهع دندنب  دهعیلو  نآ  اب  هک  **** دنهج دندومن  رگشل  ناگرزب 

زامن شدنرب  ردنکس  ياجب  **** زاب دنیاشگ  يو  رب  جنگ  رد 

دوبن یهانپ  دزیا  زج  يو  رد  هک  **** دوبن یهاش  مزع  ار  هداز  کلم 

تسار دیراد  لغش  ینمزج  رب  هک  **** تساوخ رذع  ناشکرگشل  ناهاش و  ز 

نتسارآ سلجم  ردپ  ياجب  **** نتساوخ یم  تسمارح  نم  رب  هک 

تسین رادیدپ  رس  ار  هتشر  نیا  هک  **** تسین راک  ناهج  باسح  اب  ارم 

هار مزع  دنک  یناوج  زور  هب  **** هاش ریگناهج  ناک  دبن  منامگ 

ار گنت  همخد  دوش  اریذپ  **** ار گنروا  ناویا  دنام  ورف 
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ما هتسب  نایم  یتسرپ  دزیا  هب  **** ما هتسر  نایکاخ  تمدخ  زا  نم 

راوتسا ياپ  درک  ناوت  هنوگچ  **** رادیاپان لوپ  يرسرس  نیا  رب 

متسیک نم  تفر  ورف  نوچ  ردپ  **** متسین ردپ  زا  شیب  هک  انامه 

رتریبدت ياراب و  زین  وز  هن  **** رتریگ ناهج  وز  ندش  مهاوخ  هن 

یشوخ لد  نامه  منیب  زین  نم  هک  **** یشکلد نادب  وا  دید  هچ  ایند  ز 

شوپ هتخت  ناهج  دش  روتخت  نآ  رب  **** شوج تفه  هقلح  نیزک  مدید  وچ 

متخودرب هتخت  نایک  تخت  هب  **** متخوس ار  هیاریپ  تخت و  همه 

ناگدازآ ناج  يدازآ  هب  **** ناگداتفا وچ  یجنک  هب  متسشن 

رز هرقن  نیا  ياهسوه 
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دیرد رز  هرقن و  زک  هسیک  اسب  **** دیرخ

ینک رس  رد  هچ  ره  ینکرد  رس  هب  **** ینک رترپ  تشگ و  رپ  هنامیپ  وچ 

نتخیرگب ياج  نیزا  رود  موش  **** نتخیگنارب زا  شیپ  هک  هب  نامه 

تخب هب  دیآرد  نوخیبش  مسرت  هک  **** تخت يادوس  جات و  رس  مرادن 

راکش مریگ  دنچ  سگم  روم و  ز  **** راغ ناتوبکنع  نوچ  راغ  نیرد 

مروآ تسشن  اهنت  رید  نآ  رد  **** مروآ تسدب  اراخ  رید  یکی 

كاخ ياهیگدولآ  میوش  ورف  **** كاپ ناج  رهوگ  زا  دوخ  کشا  هب 

یندیچیسب راک  هب  مچیسب  **** یندیچیپ هچ  ره  زا  رس  مچیپب 

منک تعانق  یهایگ  مخت  هب  **** منک تعاط  هوک  رد  غرم و  موش 

مروخ ناسآ  وچ  مریم  راوشد  هک  **** مرذگن اهجنر  زا  یناسآ  هب 

زاب وید  رد  هتشرف  رب  منک  **** زارف دیآ  رد  نتفر  ماگنه  وچ 

دینکفا كاخ  ریز  ار  كاخ  یفک  **** دینکفا كاغم  رد  ردپ  نوچ  ارم 

يرواد نآ  رد  یشاب  هدنبیکش  **** يروآدای رایسب  گرم  زا  وچ 

داشگ یناوت  رد  نآ  يراوشد  هب  **** دای گرم  یخلت  زا  يران  رگو 

تسد هراب  کی  تشاد  ناهج  لغش  ز  **** تسشن یهوک  رید  رد  ماجنارس 

درم هک  دیاشن  نتفگ  تسیز  نیرب  **** درپس تعاط  هب  ملاع  لغش  زا  لد 

شیوخ ریبدت  هویش  نیزا  نادرگم  **** شیوخ ریپ  سپ  زا  ناوج  يا  زین  وت 

زاب تفگ  ناوت  ار  ناک  درک  نآ  هن  **** زاس گنرین  خرچ  نیا  ملاع  رد  هک 

تسکش ندرگ  هک  ار  ناندرگ  اسب  **** تسب هاچ  رد  هک  ار  نافسوی  اسب 

وطسرا راگزور  شماجنا  شخب 42 - 
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ریز گناب  رب  هلان  یکی  روآرب  **** ریفن زا  تشگ  ریس  ملد  ینغم 

شومخ مدرگ  راز  هلان  نیزا  **** شوگ هب  دیآ  مریز  �هلان  رگم 

دنمک نودرگ  نصح  رب  دنکفارب  **** دنب داشگب  هدنک  نیز  وچ  ردنکس 

وا هارمه  دنتشگ  هیوپ  نآ  رد  **** وا هاگرد  نافوسلیف  همه 

باقن دوخ  رب  تسب  هیس  ربا  زا  **** باتفآ نآ  زا  دناماو  وچ  وطسرا 

تسب تخر  مه  زین  وا  دمآ  تقو  وچ  **** تسشن مغ  رد  دیشوپب و  یهایس 

یگدنلان هب  دمآرد  تعیبط  **** یگدنلاب تفر  یهس  ورس  ز 

ناینانوی دنتسشن 
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وا درگاش  هب  ات  وا  داتسا  ز  **** وا درگ 

ساپ نابیقر  یب  دوش  لزنم  هب  **** سانش لزنم  کیپ  ناک  دندید  وچ 

دنلب خرچ  لاوحا  نک  ادیپ  هک  **** دنمشوه نآ  زا  دنتسجزاب  ربخ 

نامگ ار  یسک  ره  دش  رود  وزک  **** نامسآ نیا  دش  رهوج  هچ  ات  وگب 

يامنهر دوب  دزیاک  تفگ  نینچ  **** يارس رگید  هار  هدنباتش 

متخانشب هدرپ  نم  هک  لد  نیدب  **** متخاس کلف  رب  يربهر  یسب 

یگراوآ زج  منیبن  هر  نیرد  **** یگراچیب هب  نونکا  دش  مهاوخ  وچ 

مدناد نامسآ  تفه  دنب  دصر  **** مدناوخ ناهج  فوسلیف  ناهج 

متساوخ یم  هچ  ره  ورد  متشبن  **** متسارآ شناد  زا  لخدم  ناهج 

نآرد نودرگ  لاوحا  هتفگ  ورف  **** نارتخا یئاسانش  رد  همه 

نهک ياهمان  دصر  نک  اهر  **** نخس دیاب  تفگ  نیقی  زک  نونک 

تسیهت ای  رپ  هدیشوپ  ناوخ  نیا  هک  **** تسیهگآ ارم  را  كاپ  نادزی  هب 

زاب دنام  نخس  زا  درم  يوگنخس  **** زاس دیناسر  اجنیدب  نوچ  نخس 

غاب یبیس ز  دنراک  دومرفب  **** غارچ نشور  نغور ز  دولاپب 

بیکش ار  ناج  داد  یمه  یئوب  هب  **** بیس هدنزاون  نآ  داهنرب  فک  هب 

گنت زیلهد  هب  دمآرد  هگرذگ  **** گنر لین  مراط  نیز  وچ  ار  سفن 

هوک دمآرب ز  رس  ارم  حبص  هک  **** هورگ يا  لیحرلا  تفگ  دیدنخب و 

كاپ نادزی  هب  هر  رگد  مدرپس  **** كاپ ناج  نیا  دمآ  كاپ  نادزی  ز 

درگ زین  وزا  نودرگ  دروآرب  **** درس داب  یکی  دزرب  نیا و  تفگب 

ار بیس  نآ  تخادنیب  ناراب  هب  **** ار بیسآ  تشاذگب  تشذگبوچ و 
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سمره راگزور  شماجنا  شخب 43 - 

زاسب ون  �هلان  ام  گنهآ  رب  **** زاون ناج  �هرج  نادب  ینغم 

تسر میناد  هلان  نیز  هلان  نادب  **** تسم هلان  زا  لبلب  نوچ  میتشگ  هک 

دیدن یئاهر  يوزک  دید  یهر  **** دیسر ایرد  فرژ  نیدب  سمره  وچ 

یسب درادن  یتشک  يالاک  هک  **** یسک رب  نیرفآ  تفگ  تفر و  ورف 

نتخادنا رد  ایرد  هب  دیاب  هک  **** نتخاس ییرابنارگ  دیاب  هچ 

تسر هک  یهایگ  ره  اوناب  وا  رد  **** تسخن زا  دوب  شحو  هناخ  ناهج 

هب دش  وا  ماب  هچ و  **** فرژ يایرد  هب  ات  نارگ  هوک  ز 
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فرب ناراب و 

دیمر وهآ  روگ و  دش  هدنزیرگ  **** دیدپ مدآ  روگ  يوهآ  دش  وچ 

روگ هب  دیاب  تفر  مدوخ  ياپ  هب  **** روز تسد  زک  وهآ  یشحو  نآ  نم 

سب نادزی و  كاپ  زا  زج  مزاسن  **** سک چیه  زا  دوخ  هانپ  هر  نیرد 

دیروآ هانپ  نادزی  هزیکاپ  هب  **** دیروآ هار  مزع  نوچ  زین  امش 

درم زین  وا  منابسخ  هچ  ار  نخس  **** درب زاب  شوخ  باوخ  شنتفگ  نیرد 

نوطالفا راگزور  شماجنا  شخب 44 - 

تسخن یئاطخ  ار  ام  تسین  نیا  هک  **** تسرد ینحل  يارآرب  ینغم 

دایز ار  ناهج  ياهنحل  همه  **** دادماب ناوت  ندرب  نحل  نادب 

تفخ میهاوخ  كاخ  رد  زین  ام  هک  ****؟ تفگ هچ  دمآ  نتفر  رد  وچ  نوطالف 

مور لهاز  منم  سک  نیرت  غلاب  هک  **** موب زرم و  نآ  رد  تیاکح  دش  نانچ 

متفاترب يور  يا  هدرپ  ره  ز  **** متفای هر  گرم  �هدرپ  رد  وچ 

باتش دیآ  شباوخ  �هراوهگ  هب  **** باوخ ماگنه  هک  منام  لفط  نادب 

شدیآ نوچ  باوخ  نیا  هک  دنادن  **** شدیآ نومنهر  شنم  نتفخ  هب 

داب كاخ و  شتآ و  دمآ و  بآ  هک  **** داهن فلاخم  عبط  راچ  نیرد 

نتفات نانع  دیابب  يژک  ز  **** نتفای یتسار  ناوت  هنوگچ 

تسرد دشابن  لوا  شداینب  هک  **** تسس هناخ  نآ  راوید  راچ  دوب 

نم لاوحا  دنام  ناگلاس  هد  هب  **** نم لاس  هدزیس  دص و  زا  تشذگ 

تسرتون وزرآ  مدش  نم  نهک  **** تسرس رد  میهاوخ  وزرآ  نامه 

تشونرد مه  زین  وا  شرف  کلف  **** تشذگ ینامز  نوچ  وزرآ  نیدب 
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****. . . سیلاو راگزور  شماجنا 

نم دای  رب  درآدای  هب  ینغم  **** نم دایرف  گنهآ  رب  يدورس 

دورس نآ  يداش  زا  مداش  نکب  **** دور تفه  نیا  باز  مرذگب  رگم 

بآ نافوط  هب  یتشک  دنکفارد  **** باوخ هب  دمآرد  رس  ار  سیلاو  وچ 

شرسرب کلف  نوچ  يرگیرای  هب  **** شرگیرای ناقیفر  هتسشن 

تسکش یناوتان  ار  دنمونت  **** تسد رامیت  تفای  ناوتان  رب  وچ 

تسس تفای  ار  داتوا  ياهانب  **** تسج زاب  ربخ  علاط  يورین  ز 

هتشاذگب داد  هدش  رگمتس  **** هتشادرب داد  زا  لد  هراتس 

شیوخ رمع  هزادنا  زا  داد  ربخ  **** شیپ دندوب  هک  نانیشن  مه  نآ  هب 

تفگ نینچ 
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سرج یلحک  يودنه  تفه  نیا  زا  **** سک دیشابم  نمیاک 

دنین یلاخ  زین  یخرفان  ز  **** دنیپ خرف  هچ  رگ  نارتخا  نیا  هک 

ناگراکمتس رود  رود  دوب  **** ناگرایس رود  دتفوا  سحن  وچ 

رگداد یسک  دیاین  یتیگ  هب  **** رس هب  دیاین  ات  متس  رامش 

نارتخا کین  راک  دسر  یکین  هب  **** نارق دبای  دعس  رتخا  زاب  وچ 

تشون ردنا  يراب  ام  ياهقرو  **** تشگزاب نادب  ندیسر  ات  کلف 

داهن مهرب  هدید  بل  تسبورف  **** دای درک  ار  هدنهانپ  نیا  تفگ  وچ 

سانیلب راگزور  شماجنا  شخب 45 - 

لانب وا  اب  زیگنارب و  یئاون  **** لاسرید هدرپ  نیرد  ینغم 

يا هلاژ  نم  کشا  زا  درابورف  **** يا هلان  نانچ  ياون  رب  رگم 

ناهگآ راک  شوگ  رد  تفگ  نینچ  **** ناهج دمآ  رس  نوچ  ار  سانیلب 

زاتکرت منک  یم  رگد  ياج  هب  **** زارف کنیا  دمآ  چوک  ماگنه  هک 

تسنم ياج  هک  ناد  یلکیه  نم  هن  **** تسنم يارس  وک  �هناخ  نیلگ 

رهم هار  زا  دیان  ورف  مه  مرس  **** رهپس دراد  هک  لکیه  تفه  نیا  هب 

مور یم  میآ و  یم  هناخ  رد  هک  **** مورسخ انپ  نودرگ  جوا  نآ  نم 

خاش هب  ار  یسواط  مرپ  رب  یهگ  **** خاک هب  ار  يا  هچنغ  مزخ  رد  یهگ 

دیرپ مناوت  مهاوخ  هک  اج  ره  هب  **** دیدپان اهمشچ  زا  مراویرپ 

منک یپ  مهن  یپ  اجک  ار  نامز  **** منک یک  نامز  ردق  هب  دمآ  دش 

ياج هرخص  لد  رد  منک  مهاوخ  وچ  **** ياپ هردس  رس  رب  مهن  مشوک  وچ 

تشد رضخ  مه  ایرد و  سایلا  مه  **** تشذگ مناوت  ایرد  هب  تشد و  هب 
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نم ناوخ  رب  تسینیشنمه  نم  هن  **** نم ناویا  رد  یبای  هچ  ره  نیا  زج 

زاب دنبای  هچ  ره  نمز  ناد  نورب  **** زارفرب ندش  مهاوخ  هک  منآ  نم 

مرگ درک  یگراب  ناهرمه  يوس  **** مرن زاوآ  هب  منرت  نیا  تفگ  وچ 

ناهرمه اب  گرم  دوب  ینشج  هک  **** ناهج ياهبوشآ  زا  دوسآرب 

سویروفرف راگزور  شماجنا  شخب 46 - 

تفرگ مباوخ  هک  نک  اهر  هتفرگ  **** تفگش یئاون  ینغم  يا  رابب 

زین هتفشآ  باوخ  رگم  منیبن  **** زین هتفخ  موش  منرت  ناز  رگو 

سوک تخاونب  تسب و  رتش  رب  هنب  **** سویروفرف مزع  هگ  دمآ  وچ 

زغم ناحیر  تسمشچ و  روظنم  هک  **** زغن غاب  نیاک  تفگ  ناتبحص  مه  هب 

تشهب نشور  هچ  خزود  کیرات  هچ  **** تشرس رد  شتسین  یگدنیاپ  وچ 

سانش هر  دشن  نمیا  نزهر  زا  هک  **** ساره ار  ام  تسام  یئاناد  ز 

دوب هدیرد  بق  ار  زود  ابق  **** دوب هدیمخ  هشیمه  رگ  نامک 

گنس هب  درادن  یبرچ  برچ و  دوب  **** گنر هب  ناشورف  شبرچ  يوزارت 

جنر درد و  تنحم و  زا  دیاساین  **** جنگ راب  شک  لمحم  هلاس  همه 

وچ
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وا راک  رب  زین  طخ  دندیشک  **** وا راگرپ  شقن  نیز  تخادرپ 

طارقس راگزور  شماجنا  شخب 47 - 

بابر گنچ و  دور و  مشیربا  هب  **** باوخ ار ز  مرس  ینغم  يارآرد 

دورف درآ  رت  یشک  یگشخ  هب  **** دور بآ  نوچ  دور  نآ  باک  رگم 

زاب تفر  لجا  شیپ  هب  هبسا  ود  **** زارف دمآ  نتفر  ار  طارقس  وچ 

دنتخیر ولگ  رد  شلد  یناهن  **** دنتخیمآرب يرهز  هک  مدینش 

دنلب دز  يا  همزب  رفس  يوس  هب  **** دنمدرد دش  وچ  شراوخ  رهز  نت 

رگ هراچ  ار  گرم  ندش  دیاشن  **** رس هب  دمآ  تدم  نوچ  تفگ  نینچ 

دوب نیئاپ  هب  کیاکی  تسشن  **** دوب نیلاب  هدرسفاک  باوخ  نآ  رد 

ماد يدوزب ز  دهاوخ  تفر  نورب  **** مارخ يولع  غرم  ناک  دندید  وچ 

دنب رهش  نیزا  ناج  دور  نوریب  وچ  **** دنمشوه ياک  دنتفگ  طارقس  هب 

وت ياج  نتخاس  دوب  هب  اجک  **** وت ياضعا  شبنج  زا  دنامورف 

داهن دیابن  لد  ناگتفر  رب  هک  **** داتسوا ناشتفگ  نانک  مسبت 

ياج دیزاس  دیهاوخ  هک  اجرهب  **** ياپ دیریگ  دیبای  زاب  مرگ 

بآ هب  رس  نارگید  نوچ  درب  ورف  **** باوخ نافوط  زین  ودب  دمآرد 

تفگ هچ  ناشیدب  اناد  داتسا  هک  **** تفهن رد  ناکریز  نآ  هگآ  دندش 

یماظن راگزور  شماجنا  شخب 48 - 

زاون لد  هر  ناز  منک  شزاون  **** زاسب ناج  شم  هر  ینغم 

دبراب يدز  ورسخ  مزب  رد  هک  **** دص هب  ات  یکی  زا  اون  نز  نانچ 

ماگ تشادرب  زین  ندش  مزع  هب  **** مامت دش  ناتساد  نیا  وچ  یماظن 
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تشون رد  قرو  شرمع  خیرات  هک  **** تشذگرب نیرب  يراگزور  سب  هن 

لاود دز  لهد  رب  هر  مزع  رب  هک  **** لاس هس  تصش و  هم ز  شش  دوب  نوزف 

تفخ زین  وا  دنتفخب و  نامیکح  **** تفگ هنیشیپ  نامیکح  لاح  وچ 

لیلد زا  هاگ  دادربخ و  هر  زا  هگ  **** لیحر هاگ  هب  ار  دوخ  ناقیفر 

راودیما درک  مشزرمآ  هب  **** راگزرمآ هک  اتفگ  دیدنخب و 

رورسلاراد ام و  ارس  نیو  امش  **** رود دیراد  شیوخ  تمحز  امز 

دوبن دوخ  شیرادیب  هک  یتفگ  وت  **** دوبر شباوخ  هک  دب  وگتفگ  نیرد 

نالسرا نب  دوعسم  نیدلا  زع  کلم  شیاتس  شخب 49 - 

دیسر يداش  نایاپ و  هب  دش  مغ  هک  **** دیدپ روآ  شمار  هر  ینغم 

زارد دشاب  هار  نآ  هش  رمع  وچ  **** زاس دور  رب  هک  نز  یهر  هدنور 

راگدای ام  هاش  رب  دنام  درخ  **** راگزور دتس  ار  نادرخب  نآ  رگ 

تخت جات و  يزبسرس  داب  ودب  **** تخب يورین  هب  ار  هش  داب  اقب 

دنمک ار  دوخ  گنروا  داد  ودب  **** دنلب خرچ  هکنآ  نیدزع  کلم 

نارق متشه  دنوادخ  تیالو  **** نارتخا تفه  زار  �هدنیاشگ 

یپ زوریف  هاش  رمک  نودیرف  **** یک يرسک و  مزب  هدننیشن 

دهم هزوریف  خرچ  �هدنزورف  **** دهع يوراد  شون  هقح  شبل 

وا شوگ  رد  هقلح  وا  شوگ  هدش  **** وا شون  �همشچ  ینیریش  ز 

دابقیک نوچ  مزب  نآ  رد  دنیشن  **** دادماب زا  دیارآرب  یمرن  وچ 

لحف نانونفوذ  هدمآ  شوج  هب  **** لحن وچ  ینیب  هناخ  نیبگنا  نآ  رد 

شوگ هدیلام  هک  ار  نانفکی  اسب  **** شوه گنهرف و  هب  ینونف  ود  ره  وچ 
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یشتآ زا  یبآ  هتخیگنارب  **** یشک رهوگ  هشوگ  ره  هب  هتسشن 

تشهب ياهغاب  رد  دیلک  **** تشرس کیالم  ینارورپ  کلم 

مان هدروآرب  یتافکلا  یفکا  هب  **** ماظن زا  شیب  ریبدت  هب  يریزو 

ریزو ار  وا  دیاب  مود  ماظن  **** ریگتسد دوب  هشکلم  نوچ  هش  وچ 

گرزب شنیرفآ  گرزب  **** نیزگ یصخش  هدرک  يروشک  رهز 
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نیرفآ

دنمشوه همه  یتسم  هب  لبلب  وچ  **** دنخشون ناش  هداب  ندروخ  لگ  وچ 

تسد برچ  هش  راتفگ و  برچ  همه  **** تسم مین  هش  رایشوه و  مین  همه 

ناولهپ ناهج  مه  کلم  مه  نآ  زج  **** ناورسخزا یمزب  نانچ  دراد  هک 

تسین راب  ار  زغن  همان  نیا  زج  **** تسین راک  ار  بوشاک  مزب  نآ  رد 

دنک ایرد  هوک و  يدنب  دصر  **** دنک اشامت  ار  ناهج  ات  نادب 

دروآ زاتکرت  شبح  رب  یهگ  **** دروآ زارط  رد  نتخات  یهگ 

شیپ هدروآ  شقافآ  کلم  ناهج  **** شیوخ ياج  رب  يوج  ناهج  هتسشن 

زاب هدرک  وا  رب  روشک  تفه  رد  **** زاون لد  �همان  نیا  يزوریپ  هب 

هدش ملاع  راگرپ  ریواصت  **** هدش مرخ  هاش  سلجم  ودب 

يوق تلود  تشپ  وت  يوزاب  هب  **** يورسخیک مزب  ثراو  يا  هخ 

يادخ یتیگ  یهاوخ ز  هچنآ  نیبب  **** يامن یتیگ  ماج  نیرد  نک  رظن 

يا هداز  هش  هب  هش  �هدژم  دهد  **** يا هداز  یتولخ  نینچ  لایخ 

دیدپ دیآ  یئایرد  يرد ز  هک  **** دیلک نیا  داشگرد  نانچرب  نم  هب 

جات چیه  رب  تسویپن  رد  نانچ  **** جاع تخت  رب  حبص  دز  لیم  ات  هک 

رادم یتفگش  دیآ  يدهم  رگا  **** راک ریرقت  هب  لوا  دمآ  دهم  وچ 

یمزرب نامسآ  نوچ  دنب  رمک  **** یمرخ نیدب  یمزب  يارآ  رب 

هار لابقا  يداد  نامز  کی  ارم  **** هاگمزب نآ  دلخ  رد  هک  يدوب  هچ 

هتساخرب دنب  يدش  مراکز  **** هتسارآ مزب  یهب  ناز  رگم 

ياج هیکت  منک  ونیم  دهم  رد  هک  **** ياپ تسد و  رد  تسین  يروای  نآ  وچ 
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كاخ هریت  ندروآ  تمحز  زا  هب  **** كاپ يونیم  هب  ناج  نداتسرف 

نم يار  ناشیور  زا  هدنزورف  **** نم يایرد  دمآرب ز  رهوگ  ود 

هتفات وا  رب  یسیع  رون  یکی  **** هتفای یمیرم  تمصع  یکی 

ریظن یب  یلد  نشور  هب  نآ  سمش  وچ  **** رینم ردب  وچ  کی  نیا  دش  یبوخب 

مان لابقا  رگید  لبقم و  یکی  **** ماب يودنه  ود  هش  هگتبون  هب 

هاگن دراد  جرد  ار  توقای  هک  **** هاش دزن  ار  ود  ره  ما  هداتسرف 

دوب ردارب  شراد  هدرپ  را  هب  **** دوب ردام  رهم  اب  هک  یسورع 

رب دیآ  وچ  دیابب 
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راد هدرپ  نانچ  ار  یگدرپ  نینچ  **** رایرهش

ما هداتسرف  ناج  اب  زین  رگج  **** ما هداد  ناج  وت  صاخ  لزن  نم  وچ 

شیب قفر  نآ  دشاب  نم  دیما  زک  **** شیوخ دزن  زا  شنادرگ  زاب  نانچ 

نکب یهاوخ  هچ  ره  رگد  یناد  وت  **** نخس دیآرس  اجنیدب  ات  ارم 

نتشادهگن يراک  ره  هزادنا  رد  شخب 5 - 

جوا هب  درآرد  رد  فدص  ماک  ز  **** جوم هب  دمآرد  ایرد  ضایف  وچ 

دنکفا باتفآ  رب  هیاس  نیمز  **** دنکفا بآ  رد  شتاک  ربا  نآ  زا 

راب تشگ  نخس  اب  یتلود  لد  **** راک هب  دمآرد  تلود  هراب  رگد 

دیمد قداص  حبص  ار  گنهابش  **** دیسر نشور  زور  بش  تفر  ورف 

دش زیت  نخس  رب  ملد  طاشن  **** دش زیخ  کبس  متخب  هراب  رگد 

دیدپ دیآ  رهوگ  هیس  گنس  ز  **** دیلک شیاشگ  رب  دهد  تلود  وچ 

ماد زور  کی  تس و  هنادزور  یکی  **** مان تسراگزور  ار  زور  همه 

نخس کلم  درک  نم  نامرف  هب  **** نک راگرپ  شقن  هد  نامرف  وچ 

تسرد دیآ  هک  رب  تکلمم  نیا  هک  **** تسچ يار  زا  مدرک  یتخادنارب 

دنک يرایرهش  وا  هک  دشاب  هک  **** دنک يرای  لابقاک  رهش  نیا  رد 

راید ره  رد  هدیدنسپ  دشاب  هک  **** رایرهش دوب  سکنآ  هک  تفگ  درخ 

دوب وزارت  مه  یب  شخب  ناهج  **** دوب وزاب  هریچ  شهد  داد و  هب 

راو لیپ  �همعط  ار  لیپ  دهد  **** راوخروم دوب  وک  دهد  نآ  روم  هب 

دنک یتسد  ماخ  ندز  هماخ  هب  **** دنک یتسم  هک  يراک  ماخ  نوچ  هن 

لیئربج بتار  ار  هشپ  دهد  **** لیپ هب  دتسرف  يروم  درواهر 
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بارخ دش  نتخانشن  هزادنا  زا  **** بآ هدیروش  ناهاش  راک  همه 

دنتخادنارب یهالک  یتسم  هب  **** دنتخانشن هرین  زا  رس  هر  کی  هک 

درخ تشگ  نیزا  ناگرزب  هوکش  **** درب رایسب  درخ  كدنا و  گرزب 

شورخ درآرب  هدیرد  لبط  ز  **** شوج هب  دیآ  شناد  یب  هک  یئاخس 

رازه زا  یکی  یناوت  ندرمش  **** راک تقو  ات  رادهگن  بتارم 

جنر هب  دیآ  تعاس  ره  لامح  هک  **** جنسمرب نانچ  الاک  شیب  مک و 

ار زیورپ  هیوریش  تشک  نیا  زک  **** ار زیخ  ون  خاش  نهک  رب  شکم 

كاحض هک  **** تخرد هدروخلاس  رب  هرا  نزم 
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تخت جات و  یب  تشگ  نیزا 

بآ مه  شتآ  مه  دشخب  هزادنا  هب  **** باتفآ نوچ  ربا و  نوچ  رادناهج 

تسب لعل  ار  هوک  �هدرگ  دنک  **** تسد دناشف ز  رد  دسر  ایرد  هب 

دنب دیاشگ ز  رب  ار  هسیک  رس  **** دنلب درآرب  تیار  هک  اجره  هب 

شورف شزاون  تسرخ و  شزان  هک  **** شوه رایسب  هاش  نیا  هللادمح  هب 

هاگیاپ ار  زیچ  همه  دسانش  **** هاگ كرب  ات  هوک  نتخس  ربز 

يا هیاپ  دهد  ار  شهد  اهد و  **** يا هیام  ار  هک  ره  �هزادنا  هب 

ریظن درادن  شنیرفآ  رد  هک  **** ریگ ياج  نیرفآ  وارب  دش  نآ  زا 

تسرد دمآ  همان  وا  ناونع  هب  **** تسج زاب  ار  همان  نیا  سک  ره  نم  ز 

ناور تولخ  ياج  وا  رد  مدیدن  **** ناورسخ زا  مدید  ار  هک  ره  وا  زج 

هتخادنا یکاپان  هب  رس  یسب  **** هتخادرپ زغم  زا  مدید  يرس 

یهبرف یب  ياهیرغال  همه  **** یهت یناوخ  يوعد و  رپ ز  يرد 

ناگراوخ یگماج  �هراوخرگج  **** ناگرازاب عبط  یفریص  همه 

رد وچ  یظفل  ایرد و  وچ  يریمض  **** رپ لعل  زا  مدید  ار  هتشر  نیمه 

دنلب دشابن  نوچ  نم  ياهنخس  **** دنمجرا نینچ  قحلا  يرادیرخ 

همان لابقا  شماجنا  شخب 50 - 

هوتس یتیگ  تشگ  نارخرهوگ  ز  **** هوک ناک  زا  دمآ  نورب  رهوگ  وچ 

يرهوگ دوب  رهوگ  رادیرخ  **** يرخرهوگ هب  کی  ره  هتسب  نایم 

گنچ هب  وزارت  یشورف  رهوگ  هب  **** گنس فان  زا  هدروآ  رهوگ  نآ  نم 

يروشک �هنیجنگ  هب  مشورف  **** يرهوگ نینچ  نیاک  نآ  رهب  زا  هن 
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جنر تسد  �هزادنا  مراد  عمط  **** جنگ ناراد  لفق  ینوراق  هب 

تسین شیوخ  يرتشم  اب  هام  یلب  **** تسین شیب  مک  رهب  زا  ندنامورف 

شورف رهوگ  مان  دنکشن  وزک  **** شوه هب  میوج  زاب  يا  هدنشوین 

ویرغ ندیشک  رب  نادد  نوچ  نامه  **** وید وچ  ندرک  هوک  یناوخ  رمک 

نتخادنا رد  ایرد  هب  رهاوج  **** نتخادرپ جنگ  رد  بالیس  هب 

زغن ياهناتساد  رد  نداشگ  **** زغم کیرات  شوگ  هب  هک  رب  نآ  زا 

تسرد دیان  رادیرخ  یب  رهگ  **** تسخن دیاب  هدنشوین  ار  نخس 

سایق یب  ندناشفا  رهوگ  نامه  **** سانشرهوگ تسه  يرتشم  ارم 

یپ **** هوک نایامزآ  گنس  نکیلو ز 
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هورگ نیدنچ  دنتفرگ  نم 

گنس دنداشگ  یقینجنم  رهز  **** گنچ هب  همآ  مزورفا  بش  لعل  وچ 

غابز رب  نورب  ینارگ  ینرگو  **** غارچ بش  رهوگ  نیا  هد  ار  ام  هک 

ناشرازاب عیب  ینزویب  ز  **** ناشراک یتخس  زا  متفشآ  رب 

تسیگنهآ مهرد  اون  دنسپ  **** تسیگنهرس هن  رد  یعایب  هک 

نیا تسایهم  یعیب  هک  وک  اهب  **** نیا تسایرد  عیب  رذگرد  ردز 

یسب دیاب  شایرد  هب  هنیزخ  **** یسک دنیشن  ایرد  عیب  رد  وچ 

دیرخ دناوت  ایرد  هب  ایرد  هک  **** دیدپ ایرد  عیب  دنک  ایرد  هب 

دنسپ یتیگ  دوب  يا  هزادنا  زا  **** دنلب یتیگ  هب  دش  ناک  هزاوآ  ره 

ار هزاوآ  دشاب  اجک  يدنلب  **** ار هزادنا  دشاب  یینزویب  وچ 

ار گنهرف  هدیشوپ  تسیباوج  **** ار گنر  درب  لگ  زک  هتکن  نیرد 

هد جات  زا  مناد  ار  دزد  رمک  **** هد جارات  هب  رد  نم  هنرگو 

مندناوخرب هقاف  تیآ  نامه  **** مندنار نخس  نیدنچ  تسناز  هن 

دنک یم  ییتخر  کبس  مروتس  **** دنک یم  ییتخس  ناهج  نم  اب  هک 

نم ناغفا  تسیتسردنتان  ز  **** نم ناوخ  �هرت  زا  تسین  یهت 

تسس راگرپ  ددرگن ز  نوچ  ملق  **** تسرد دشابن  تینب  راگرپ  وچ 

دوب یتسب  ریجنا  شناد  همه  **** دوب یتسردنت  اب  هک  یبارغ 

نخس زا  میگزات  قنور  دشن  **** نهک نم  رب  لاس  دش  هچرگ  یلب 

يور شوخ  دنک  مگنخ  هرقن  نامه  **** يون دراد  ورس  نهک  مزونه 

سانش قح  دهن  وزارت  ردنا  دص  **** سایق زا  تیب  هاجنپ  هب  مزونه 
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تخت هب  ابید  ناماد  هب  رد  دهد  **** تخب يورین  هب  هنامز  مزونه 

دنمک میاشگ  ناریش  دیص  رب  هک  **** دنلبرس �هشیدنا  مراد  یلو 

مروخ نوخ  نم  هابور و  هنیس  دروخ  **** مرذگب دوخ  دیص و  منکفا  ریش  وچ 

درخ هنیس  دنک  هزوجع  را  دوس  هچ  **** درب گید  زا  هبرگ  ار  هنیس  رس  وچ 

نتخادنا جک  رد  نینچ  يرهپس  **** نتخاب طلغ  رد  نینچ  یناهج 

نم لاح  �هزادنا  دوخ  زا  تشگن  **** نم لاس  �هزادنا  دمآ  تصش  هب 

یگلالد هب  نم  اب  وید  نامه  **** یگلاس هد  هب  مدوب  هک  منامه 

تشذگ دهاوخ  دوز  مه  هدنامورف  **** تشد هب  يد  اب  دش  نانچ  هتشذگ 

یهاتوک يزارد و 
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هاچ ولد و  دراد و  نسر  باسح  **** هام لاس و 

زارد یهاوخ  هاتوک و  هاوخ  نسر  **** زارف دراین  هچ  زا  یبآ  ولد  وچ 

دناوخ هصق  نیا  دیاب  یمن  يزاب  هب  **** دنام هصق  متفر و  متفگ و  نیا  نم 

درذگب هگچوک  نیا  زا  زین  وا  هک  **** دروخ دوخ  مغرگ  هب  هدنشوین 

ناهرمه اب  شیوخ  هراچ  دنک  **** ناهج زا  تشذگ  نوچ  وا  هک  دیوگن 

شیپ دهع  زا  مدرک  یم  دای  نخس  **** شیوخ دهع  رد  زین  نم  زور  یکی 

درک يامیپ  کشا  ارم  مشچ  ود  **** درک ياج  ملد  رد  ناگتفر  مغ 

باوخ ماگنه  هب  نم  اب  تفگ  نینچ  **** بآ ناقیرع  ناز  یکی  دمآ  بش 

ناهرمه نیزا  نوریب  وت  یشاب  هک  **** ناوت ندروخ  طرش  نادب  ام  مغ 

نتخاس تدیاب  دوخ  راک  یمه  **** نتخات نیرد  یناوراک  ابوچ 

متخادرپ هدوهیب  راک  زا  لد  **** متخاس رفس  چیسب  بش  نآ  زا 

شک لیدنق  داب  نیا  ياغوغ  ز  **** شهرادیب درم  دوب  نمیا  هک 

مزر یم  نوخ  هب  ار  يا  هماج  یم  وچ  **** مزخ دش  ورف  یم  مخ  رد  را  هب 

باذع مرادن  مه  مکش  روگ  ز  **** بابک مرادن  ناروگ  تشپ  زا  رگ 

شیوخ توق  ار  هدولاپ  زغم  منک  **** شیپ زغن  هدولاپ  تسین  رگو 

غارچ نوچ  منک  ناج  ینغور  یب  هب  **** غایا رد  منغور  دش  کشخ  رگ  و 

منکشن يروخ  هچناپط  زا  لبط  وچ  **** منت دش  یهت  یلبط  نان  زا  وچ 

هاش لابقا  سب  یئایموم  ارم  **** هام لاس و  شدرگ  دنکشب  مرگ 

ار هتشک  رنه  غاب  دنمورب  **** ار هتشر  کی  دقع  نیا  وت  ایادخ 

شاب رادهگن  دب  زا  شزور  بش و  **** شاب رای  ناهج  ردنا  يرای  یب  هب 
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يرتخا کین  یلاف و  زوریف  هب  **** يرد ناتساد  نیا  دش  نایاپ  هب 

داب دومحم  هاش  ناتساد  نیزو  **** داب دوعسم  لاف  شهش  مان  وچ 

شمتفگ یعلاط  نیرت  خرف  هب  **** شمتفس نم  هتفسان  دوب  يرد 

تسد هب  دمآ  لبقم  رگ  تسین  بجع  **** تسب شقن  نالبقم  رب  هک  اجنآ  زا 

رای گنهرف  داب و  شروای  درخ  **** رایرهش ار  همان  نیا  دناوخرب  وچ 

زا داب  ناتساد  نیمه 
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دنم هرهب  ناتساد  نیزا  داب  وا  مه  **** دنلب رس  وا 

داب هزات  وا  مان  نینچ  یمظن  هب  **** داب هزاوآ  یلاع  ودب  یماظن 

وا ماجنا  هب  ات  وا  زاغآ  زا  **** وا مان  نوچ  هدنخرف  داب  ودب 

نامگدب دب  مشچ  رود  وا  زا  **** نامداش شلد  داب و  زبس  شرس 

مالغ شراگزور  هدنب و  کلف  **** ماک هب  شنامز  عیطم و  شناهج 

حودمم شیاتس  رد  شخب 6 - 

شرع ریز  رد  تسادیپس  یسورخ  **** شرف زبس  نیا  يالاب  هک  مدینش 

لاب دنبوکب  رگید  ناسورخ  **** لاود ار  دوخ  لبط  دنزرب  وا  وچ 

منز یئاون  يدادماب  ره  هک  **** منم یشرع  غرم  نآ  هک  انامه 

رهد يایوگ  تنیا  گناب  دنرارب  **** رهش ناغرم  هلمج  نم  زاوآرب 

دنچ دنچ  ات  هجنگ  يراتفرگ  **** دنب ياشگب  هنیجنگ  یماظن ز 

يا هدنکآ  یجنگ  رگا  نک  ناور  **** يا هدنکفا  يدیص  رگا  رآ  نورب 

دوب يزورف  یتیگ  راوازس  **** دوب يزور  تخب  را  یلزن  نینچ 

شربنم رب  زاب  ناوخ  هبطخ  نامه  **** شرز یتسب  هاش  هکس  رب  وچ 

تسوا مان  هکس  هبطخ و  وا  رب  **** تسوا مایا  رود  رد  هچنآ  هک  یهش 

ناشن ناطلس  نیدلا  ترصن  کلم  **** ناشکندرگ نازارفرس و  رس 

یگنادرم هب  ناهاش  ناخ  ردق  **** یگنازرف هب  لصوم  راد  فرط 

مرن دالوپ  هتشگ  وزا  دواد  وچ  **** مرش گنهرف و  ورف  اب  دومحم  وچ 

نایدواد تبسن ز  عیقوت  هب  **** نایدومحم تلود ز  يارغط  هب 

وا رب  لبلب  يرمق و  هدنیارس  **** وارب لگ  مه  هویم  مه  تسیراهب 
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راثن دیامن  رد  دزیر و  مرد  **** راهبون نوچ  مزب  رد  هک  ینیبن 

دروجال رب  لعل  درب  نوخیبش  **** دروخلاس یم  دزیر  ماج  رد  وچ 

باتفآ رب  ربا  دنک  یجنایم  **** بآ درآرب ز  شتآ  شریشمش  وچ 

ریفن درآ  رب  نودرگ  نیهاش  ز  **** ریگدیص وا  نیهاش  تشگ  اجک 

رهم هام و  رگم  دشابن  شراکش  **** رهپس رب  دنزرب  رپ  وچ  شباقع 

وا ناس  تریس و  يدزد  دنک  **** وا نارود  هب  ات  یسک  دشاب  هک 

باتهام زا  دزاس  نسر  ار  دوخ  هک  **** بارخ ددرگ  دزد  نآ  يور  رس و 

نتخات کت و  رد  ار  هنشت  دشک  **** نتخانشن بآ  رس  زا  بارس 

نامگ هچیلک 
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هاچ هب  ار  سک  رایسب  تسدنکف  **** هام صرق  زا  ندرب 

رونز نیا  دوب  تملظ  نآ ز  کیلو  **** رود هتشرف ز  سکع  وید  دهد 

تسه دنهاوخ  هچ  ره  افو  رهم و  ز  **** تسرپ دزیا  هاش  نابرهم  نیرد 

وا راوازس  ینیرفآ  تفگ : هک  **** وا راک  رد  هریخ  ما  هدنام  نم  هن 

رهم شیب  ناورسخ  نانچ  زا  تسه  هک  **** رهپس ار  وا  دناوخ  نیکشیب  ارچ 

تساوگ يورب  فرح  نیشپ  یک  دوب  **** تسار هدنسیون  رب  نیکشیب  رگا 

نیشن یک  مه  تسناشن و  یک  مه  هک  **** نیشپ یک  وا  مان  دوب  رگ  دزس 

رهب تسار  وا  هک  سک  نآ  نم  هاوگ  **** رهد کلم  دش  هدنز  وا  يایحا  هب 

دیدپان نیمز  رد  اهرهش  نآ  دش  **** دیرد ار  نامساک  هلزلز  نازا 

تشذگ نودرگ  نابیرگ  زا  درگ  هک  **** تشد هوک و  رب  داتفا  هزرل  نانچ 

راگزور يزاب  زا  نز  قلعم  **** رارقیب نامسآ  نوچ  هتشگ  نیمز 

رود واگ  ههوک  زا  دش  یهام  هک  **** روس خفن  زا  همدص  یکی  دمآرب 

تسکش رد  مهب  لصافم  ار  نیمز  **** تسسگ رب  مهز  لسالس  ار  کلف 

درک هتسخ  ار  هوک  نتفوک  سب  ز  **** درک هتسب  ار  بآ  كاخ  ياضعا  رد 

لین دودنارب  ار  نایرصم  رد  **** لیم دومآرب  ار  نافسوی  خر 

شیب هزادنا  همرس ز  ناهج  رد  ناهج  **** شیوخ ياج  رب  هدید  یکی  هدنامن 

تخل تخل  دش  هوک  یگدرشفا  زک  **** تخس درشفا  مهرد  نانچ  ار  نیمز 

دنام راوید  چیه  رد  هرهم  کی  هن  **** دنام راک  رب  هرهم  ار  هتشر  کی  هن 

تفر دای  زا  هجنگ  ار  هبنش  بش  **** تفر داب  رب  زورنآ  هک  جنگ  سب  ز 

ریفن زج  يا  هزاوآ  دمان  نورب  **** ریپ انرب و  درم و  نز و  نادنچ  ز 
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يارگ رهوگ  هتشر  نآ  دش  هر  رگد  **** ياجب رهوگ  هتشر  یکی  نیا  دنام  وچ 

يرواد دش  رود  هریاد  نآ  زا  **** يرهوگ رهوگ  نیا  لابقا  هب 

مور دش ز  رتدابآ  يو  رف  هب  **** موب هناریو  زرم  نآ  تدم  مک  هب 

چیپ و زا  هک  رگنم  هنخر  نآ  رد 
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بارخ نونکا  رود  تکلمم  زا  دش  **** بات

ریذپ ترامع  دش  نوچ  هراب  رگد  **** ریرس نودرگ  هاش  نیدب  ات  رگن 

زاب درک  لدب  نیرز  راوید  هب  **** زاس گرب و  سبز  ار  شیوراب  نیلگ 

جنر درب  تکلمم  زا  يرامیت  هب  **** جنگ هب  ار  يا  هناریو  تسارآرب 

غارچ دص  يا  هماخ  رب  تخورفارب  **** غاب هنوگ  دص  تخیگنا  یجنگ  ره  ز 

داب رود  وا  هاگرد  یبارخ ز  **** داد رون  ار  کلم  نآ  يدابآ  وچ ز 

سوب نیمز  باطخ  شخب 7 - 

تسه هچ  ره  رد  مینیب  وت  رون  هب  **** تسد رود  زا  هک  یباتفآ  یهز 

رود ناوتن ز  دید  وا  هب  ار  وا  زج  **** رون سنج  زا  مه  دشاب  هچرا  غارچ 

هالک دص  رد  هنیجنگ  هب  دراد  هک  **** هاشداپ يراد  هلک  دش  نآ  هن 

يرسفا هالک  زا  نامز  ره  دهن  **** يرس ره  رب  هک  دش  نآ  يراد  هلک 

رود ریشمش  هب  يدرک  وت  اهرس  ز  **** رورغ درآ  رس  رد  نآ  هک  یغامد 

هاپس مه  دوب  خرف  مزب  شمه  **** هاش يار  تیار و  دوب  یلاع  وچ 

هتساخرب وت  يار  ددرت ز  **** هتسارآ ترصن  زا  تیار  یئوت 

هالک يراد  وت  کنآ  يزبسرس  هب  **** هاگمزب نیزا  دنتشذگ  رگ  نایک 

یهب شنیرفآ  زا  دوخ  سفن  هب  **** یهدنامرف قلخ  رب  زورما  وت 

ناهم هالک  رس  رب  تسوت  زا  هک  **** ناهج رد  یئوت  ملاع  راد  هلک 

دادشیپ زا  هب  يادادشیب  یئوت  **** دابقیک ورسخیک و  سواک و  ز 

تسد شیپ  نایک  رب  يوش  رگ  دزس  **** تسه تیشیپ  یشیب و  داد  رد  وچ 

خارف یتسه  گنت  �هدرپ  ینک  **** خاک هزوریپ  تفه  نیرب  ییآرب 
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یک سواک  نییآ  هب  مه  يروخ  **** یم ساط  یکی  یماظن  ساک  ز 

زاب دومحم  همانهاش ز  قح  **** زاون یسوط  ساط  نادب  یماتس 

نخس رد  ارم  اخس و  رد  ار  وت  **** نهک ناکود  زا  رامش  ثراو  ود 

تسرد دیآ  ثراو  زا  ثراو  قح  **** تسخن دشاب  هدادان  هک  یماو  هب 

تفهن ناوتن  زین  نآ  هک  نک  نآ  وت  **** تفگن سک  نانچنآ  هک  ما  هتفگ  نآ  نم 

ندناوخ هب  **** داد قیفوت  لقع  ارم  نتفگ  هب 
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داب قیفوت  زین  ار  وت 

دوش هد  رد  هیاپ  یکی  ار  نخس  **** دوش هرمه  ود  ره  ام  قیفوت  وچ 

تسنم غارچ  بش  وت  ناویا  رد  **** تسنم غاب  ناحیر  هک  لگ  نیا  هب 

ماخ نوخ  رد  تس  هتخپ  بالج  هک  **** ماج زورفارب  سلجم  يارآرب 

رادروذعم تسرهم  هب  بل  ارم  **** رادرود رد  هناهب ز  روخ  یم  وت 

شون داب  تندروخ  یم  هلاس  همه  **** شوه هشیدنا  رد  دراک  ماج  نآ  هب 

ناولهپ ناهج  ار  ناهج  يداب  وت  **** ناوج تلود  واد  اب  هزات  تلد 

راک نادرگ ز  خرچ  نوچ  داتفیم  **** راگزور شدرگ  رد  وت  نارق 

دورف دیاین  يدنلب  زا  خرچ  هک  **** دوبک خرچ  وچ  اداب  تیدنلب 

وت ریز  رت  مار  نیمز  زا  رهپس  **** وت ریشمش  حبص  زا  رت  یغیت  ود 

داب زوریف  وت  زا  نایک  شفرد  **** داب زوس  ودع  تغیت  هدنشفرد 

گرزب يراگدای  تمداتسرف  **** گرزب يراک  رهب  زا  نم  هچ  رگا 

راددای نخس  نیا  راگدای  نیزو  **** راگدای سک  وت  زج  وت  ادابم ز 

ناتساد راغآ  شخب 8 - 

هوک ناک  زا  درآ  نینچ  رهاوج  **** هورگ نانوی  نافوسلیف  رس 

درگ دروآرب  نودرگ  هب  شدرگ  ز  **** درون یتیگ  هاش  نآ  هرک  نوچ ي  هک 

رون داد  ار  هنیشیپ  هاگ  نطو  **** رود هار  زا  دمآ  نیمز  نانوی  هب 

يامنهر اب  درک  يرگ  شهوژپ  **** يار دروآ  شناد  يوس  شمارز 

تفهن زا  داشگ  اهیگتسب  رد  **** تفس هشیدنا  هب  ار  کلف  غامد 

يرد يولهپ و  ینانوی و  ز  **** يربهر رب  تسج  ناشن  ار  نخس 
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ناور بآ  وچ  شدوب  دای  رب  هک  **** ناورسخ رتفد  یسراپ  نآ  زا 

مور سنج  زا  هچ  نانوی  سنج  زا  هچ  **** موب زرم و  ره  ياهنابز  رگید  ز 

همجرت دوب  شناد  هچ  نآ  دننک  **** همه نافوسلیف  ات  دومرفب 

دیدپ دمآ  یئایرد  هلمج  نآ  زو  **** دیشکرد يرد  شنادب  رد  رهز 

رد يایرد  مور  زا  دمآ  دیدپ  **** رپ تشگ  يرهوگ  رهز  نوچ  فدص 

سانش یتیگ  تسه  ناک  تسیباتک  **** سایق زا  تسب  هک  يزارط  نیتسخن 

ناینانوی دننام  هدنز  وزک  **** نایناحور زمر  رتفد  رگد 

موم وچ  نهآ  دندرک  مرن  ودب  **** مور لهاک  يردنکسا  رفس  نامه 

هر زا  دنتفای  ربخ 
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رهپس دراد  هچ  دبنگ  تفه  رد  هک  **** رهم نیک و 

ناشن ینیبن  سخایطنا  نورب ز  **** ناشف رهوگ  ياهفدص  ناز  نونک 

ياشگ روشک  هاش  زا  دمآ  دیدپ  **** يار لقع و  هوابون  دنچ  نینچ 

یهشنهاش تخت  رب  تسشنب  وچ  **** یهگآراک ینادراک و  نادب 

دنمجرا ام  کیدزن  تساناد  هک  **** دنلب تخت  دش ز  نانچ  تراشا 

يرورپ رنه  قیرط  زک  رگم  **** يرترب یسک  رب  یسک  دیوجن 

دوب الاب  �هیاپ  ار  دنمرنه  **** دوب الاو  هک  یهاگیاپ  رهز 

هاگیاپ ار  درم  دوب  شنادب  **** هاش کیدزن  هک  دش  نانچنآ  رارق 

دهج دندومن  شناد  يوس  ناهم  **** دهم درک  ناور  شناد  هب  تلود  وچ 

دنتخومآ شناد  ناگنازرف  ز  **** دنتخورفارب شناد  هب  خر  همه 

دنلب شناد  هب  نانوی  زاوآ  دش  **** دنسپ شناد  هاش  نآ  گنهرف  ز 

تشگن شناد  مان  وز  تشگ و  نامز  **** تشون رد  قرو  یحاون  ناک  نونک 

تسشن میاد  دوب  شهگتعاط  هب  **** تسب خرچ  رب  هچ  رگ  یتبون  رس 

میس ورز  زا  هن  يدنب  چیه  ورب  **** میدا زا  یتشاد  يا  هناخناهن 

دیپس كاخ  هدناشفا  هگرخ  نآ  رد  **** دیب خرس  �هشوش  زا  هگرخ  یکی 

هاگمارآ يدروآ  هگرخ  نآ  رد  **** هاگماد نیزا  ریس  يدش  نوچ  شلد 

رمک یتسب  تسچ  يرگتمدخ  هب  **** رس ینایک ز  هالک  يداهن 

كاندرد یمد  لد  زا  يدروآرب  **** كاپ كاخ  نآ  يور  رب  يور  يدز 

یتساوخ ییرای  مه  هدنیآ  هب  **** یتسارآرب یساپس  هتفر  ز 

شیوخ دهجزن  دید  ادخ  لضف  ز  **** شیپ دروآ  شلابقاک  حتف  نآ  ره 
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دوب هدرک  اعد  یهاش  هک  انامه  **** دوب هدرپ  رد  هچ  نیب  شندرک  اعد 

یگدولاپ زغم  رگم  دراین  **** یگدولآ هار  زا  دیاک  اعد 

هار دوصقم  هب  دبای  دوز  اعد  **** هاوخ دوصقم  درم  دوب  یفاص  وچ 

تفرگ یهار  کین  نیدب  ار  ناهج  **** تفرگ یهاشداپ  نآ  هک  ردنکس 

یپ دنریگنرب  ار  کین  ودب  **** یم دور و  زک  دوب  نالفاغ  ناز  هن 

یتشاد هگن  نازیم  هب  ار  ناهج  **** یتشاذگن روج  يوج  رب  سک  هب 

درب هار  ودب  یهاوخ  داد  هگ  **** درخ لفط  رگ  دوب و  نز  هریپ  رگا 

تفه دش  هک  **** وا نامیپ  دوب  یتسار  نیدب 
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وا نامرف  هب  روشک 

داشگ ملاع  راک  یهگآ  راک  ز  **** داشگ مد  ناهگآ  راک  ریبدت  هب 

هاگراب يدز  یک  نیچ  هب  دنه و  هب  **** هالک یمور  كرت  یکی  هن  رگو 

هورگ شش  زا  یلاخ  شرد  يدوبن  **** هوک وچ  يدنار  هک  اج  ره  هک  مدینش 

نمجنا رازه  يدوب  هتسب  رمک  **** نز ریشمش  نایاخ  دالوپ  ز 

تسس توراه  دنب  يدش  ناشیا  زک  **** تسچ يوداج  دنچ  نارگنوسفا  ز 

باتفآ زا  يدندوبر  هچیلک  **** باتش تقو  هک  یناروا  نابز 

نآ زا  شیوخ  �هشیدنا  مناجنر  هک  **** نآ زا  شیب  نیب  کیراب  نامیکح 

درک دنناوت  یئاعد  بش  رد  هک  **** درم کین  یسب  دهاز  ناریپ  ز 

هاپس شدوبن  یلاخ  هلمج  نیزو  **** هانپ شدوب  زین  ناربمغیپ  هب 

يدمآ زاین  نداشگ  لکشم  هب  **** يدمآ زاب  شیپ  هرگ  يراک  وچ 

یتساوخ ییرای  یبکوک  ره  ز  **** یتسارآرب فص  هبکوک  شش  ز 

یسب يدومن  يرای  راک  نآ  رد  **** یسک ره  دوخ  دهج  �هزادنا  هب 

شردرب هرگ  نآ  يدش  هداشگ  **** شرگیرای نابیقر  نیدنچ  هب 

لاف کین  رتخا  يروتسد  هب  **** لاس رایسب  ناریپ  ریبدت  هب 

يدمآ زابشیپ  ضرغ  هبسا  ود  **** يدمآ زاس  ریبدت  هنوگ  نیز  وچ 

شوگ شیشوک  تخس  زا  يدیچیپ  هک  **** شوک تخس  یتفای  ینمشد  اجک 

یتخاس رز  وچ  ار  دوخ  راک  رز  هب  **** یتخادنا رز  لوا  ماغیپ  هب 

شنهآ نوچ  راک  يدش  نهآ  هب  **** شنمشد يدب  رز  نمشد  رگا 

دیدپ يدرک  هراچ  نارگنوسفا  هب  **** دیلک رد  نآ  رب  يدوبن  نهآ  رگ 
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یتفای جرف  ناد  نابز  درم  هب  **** یتفاترس هراچ  زا  رگنوسفا  رگ 

دنم هرهب  يدش  نامیکح  يار  ز  **** دنب هب  يدوبن  مه  نابز  مخز  وچ 

يدش ناسآ  یتخس  اعد  دهز و  هب  **** يدش ناساره  را  میکح  هراچ  ز 

شیپ راک  نآ  يدرب  ناربمغیپ  هب  **** شیب راک  نآ  يدوب  نادهاز  زا  رگ 

راک ماجنا  يدیهانپ  دزیا  هب  **** رامش يدوب  شیب  همه  نیز  رگ  و 

وا راک  یتخاس  وا  رای  يدش  **** وا رادیب  تخب  �هدنهانپ 

شدمآ راک  هب  تربع  رادومن  **** شدمآ رامش  ردناک  هربع  ره  ز 

رد هچیزاب  هب  يدیدن  **** راکش لغش  بات  برط  مزب  ز 
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راک چیه 

درک زاب  ناهج  رب  یمرخ  رد  **** درک زاغآ  ندروخ  یم  زور  یکی 

نارک ات  نارک  یمزب  دندیشک  **** نارگشمار دنتسشن  شمارب 

هاگن يدوب  شیب  ورد  ار  هش  هک  **** هاش مزب  رد  دوب  يا  هدنیارس 

گنت هدروآرب  شدوپورات  لگ  وچ  **** گنر تفه  یتشاد  يا  هماج  یشو 

فاوط يو  رب  هداد  ار  هاش  لد  **** فاب زغن  �هماج  نآ  ياشامت 

هتخود رتسآ  ماخ  سابرک  ز  **** هتخورفا لگ  نوچ  �هماج  نآ  رب 

راگزور یسب  ات  وز  هماج  نارگ  **** راک زغن  �هماج  نآ  دنوادخ 

دروخلاس دش  هماج  ار  شوپ  یشو  **** درگ جارات  دود و  �همخز  سب  ز 

دورس دمآ  رخآ  ار  هدنیآرس  **** دوپورات رگیدکی  رب  دیدنخ  وچ 

ربزرب رتسآ  درک  ریز  یشو  **** رگد يزاس  داد  ار  هماج  نهک 

تشرسدب ربدم  یک  تفگ  ودب  **** تشز گنر  نآ  دمآ  هاش  مشچ  رد  وچ 

یتخیوآ رد  نالیغم  راخب  **** یتخیر لگ  خرس  �هرپ  ارچ 

سانش رهوگ  شیپ  هبش  يراد  هچ  **** سالپ نترب  تشگ  ارچ  تریرح 

دروخ دنگوس  هاشرس  ناجب و  **** درم هدنیارس  نآ  داد  هسوب  نیمز 

تسرن یشقن  هنوگرگد  شموب  ز  **** تسخن زا  دوب  هکنآ  دوب  هماج  نیا  هک 

ما هدرک  لدب  نوریب  هب  ار  نورد  **** ما هدرک  لمع  وت  زک  تسین  نآ  زج 

هار تفای  نورد  نوچ  مدش  رت  قلخ  **** هاش متفهن ز  نوریب  دوب  قلخ 

ياجب یتخل  هتشگرس  دنامورف  **** يارس ناتسد  درم  خساپ  زا  هش 

درک هزادنا  زا  شیب  مرک  شقلخ  هب  **** درک هزات  وا  ناقلخ  هک  سپ  نآ  زا 
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تفهن رد  ام  زار  هب  هدیشوپ  هک  **** تفگ هیرگ  رد  دیچیپب و  هیرگ  ز 

دنگ يوب  ناهج  رد  ناهج  دریگب  **** دنب دنیاشگ  رب  ام  زار  زا  رگ 

زاب دنیاشگ  ناسنیز  هبیع  رس  **** زارط یمور  يابید  شقن  زا  وچ 

شوج میرادنرب  هیس  دوع  وچ  **** شوپ هرقن  رمجم  نیرد  رامرا  هب 

دیفس نادند  هدنخ  رس  زا  دننک  **** دیب دوع و  رتسکاخ  هب  نابوخ  هک 

دنیوگ نینرقلاوذ  ار  ردنکسا  ارچ  هکنیا  رد  شخب 9 - 

دنلب نونغرا  نیا  راتوا  رب  **** دنسپلد هر  ینغم  يا  زاسب 

دهد یئانشور  بش  کیرات  هب  **** دهد یئاهر  تنحم  ناک ز  یهر 

مانب **** تسد برچ  �هدنراگن  ار  نخس 
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تسب شقن  نینچ  ردنکس 

ماگدروآ برغم  قرشم و  رب  هک  **** مان دوب  نادب  شنرقود  بحاص  هک 

مد حبص  نوچ  غیت  يدز  یتسد  ود  **** مج ياج  رب  هکنآ  رگد  لوق  هب 

تشاد هدیچیپ  شیپ  سپ و  وسیگ  ود  **** تشاد هدیچ  یسب  وک  رگد  لوق  هب 

باتفآ زا  دتسب  کلف  نرق  ود  **** باوخ تقو  رد  هک  رگید  لوق  نامه 

راگزور زا  دمآ  نرق  ود  شرمع  هک  **** راگزومآ دز  یناتساد  رگید 

فولا باتک  ردنا  رشعموبا  **** فوسلیف ناهج  دیوگ  هنوگ  رگد 

نامگ رد  ار  قلخ  للخ  نآ  دوب  **** نامز دمآرس  ردنکس  رب  نوچ  هک 

دنتشاگنب شقن  شرب  ذغاک  هب  **** دنتشاد ناینانوی  هک  شرهم  ز 

شروخ رد  یشیارآ  تسارآرب  **** شرگتروص کلک  دوخ  ياج  رب  وچ 

راسیرب یکی  نیمی و  رب  یکی  **** راگن رکیپ  تسب  رگد  شقن  ود 

هتخیمآ رز  دروجال و  وا  رب  **** هتخیگنا لکیه  رس  زا  نرق  ود 

سایق يور  هتشرف ز  خرف  ود  **** سانش تئیه  درم  ناشدرک  بقل 

شتسار پچ و  رب  دوب  هتشرف  **** شتسارآ دزیاک  يرکیپ  رد  هک 

يرکیپ یهب  رکیپ  ود  زا  درب  هک  **** يریلد نادب  رکیپ  هس  ره  نآ  وچ 

دای درک  ودب  ردنکس  ثیدح  **** داتفا داوس  رگید  هب  نانوی  ز 

مور ناراکتسد  شیارآرب  **** موب زرمره و  هب  ناشیا  زا  تفر  انث 

دنتشاگنا تروص  رگد  ردنکس  **** دنتشامگب هدید  نادب  نوچ  برع 

تسا ردنکسا  هک  هتشرف  خرف  هن  **** تسارد شنرق  هچناک  ناشدوب  نامگ 

دنا هداد  بقل  شنرق  ود  بحاص  هک  **** دنا هداتفا  تهبش  رد  يور  نیا  زا 
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شوگ ود  شدوب  هزادنا  زا  نوریب  هک  **** شوه دنوادخ  نم  اب  تفگ  نیا  زج 

هتخیوآ یقوط  یتشاد  رز  ز  **** هتخیگنا جات  نوچ  شوگ  نآ  رب 

یتشاد ناهن  مدرم  شجنگ ز  وچ  **** یتشاد نادجنگ  ار  شوگ  رز  ز 

مایپ يدرکن  سک  وا  شوگ  يوس  **** مالغ شدوب  هک  یشارترس  زجب 

تشگ جاتحم  هدنشارت  رگید  هب  **** تشذگرد ناهج  زا  مالغ  ناک  رگم 

زاب درک  وا  يوم  یگدیشوپ  هب  **** زارف دمآ  يداتسا  هدنشارت 

درک زاوآ  کمرن  نابزرم  ودب  **** درک زاب  نابزرم  رس  زا  يوم  وچ 

نیا زار  رگ  هک 
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شوگ هب  سک  درواک  مروآ  شوگ  هب  **** شوپ هیاریپ  شوگ 

سک هب  یئوگن  ار  ینتفگ  ان  هک  **** سفن لامشوگ  مهد  تنانچ 

درک شومارف  ار  نابز  ین  نخس  **** درک شوگ  رد  هقلح  نآ  درم و  نآ  دش 

ناهن لد  رد  تشاد  یمه  شرفک  وچ  **** ناهج رد  یسک  اب  تخس  نیا  تفگن 

درد هب  درآ  لد  يزار  هدیشوپ  هک  **** درز يور  دش  زار  ندیشوپ  ز 

خارف یتشد  هب  دمآ  یگنت  لد  ز  **** خاک دش ز  نورب  ناهنپ  زور  یکی 

فرژ هاچ  نآ  رد  ار  نخس  نآ  دنکف  **** فرگش یهاچ  دید  يا  هلوغیب  هب 

شوج دش ز  یهت  لد  نخس  نیا  تفگ  وچ  **** شوگ تسزارد  ار  ناهج  هاش  هک 

یگتسب نابز  رهم  تشاد  هگن  **** یگتسهآ هب  دمآ  هناخ  يوس 

تسرب یلان  هلان  نآ  گنهآرب  **** تسچ هاچ  نازک  دش  نینچ  هدینخ 

دیشک الاک  هب  يدزد  تسد  نامه  **** دیشک الاب  دروآربرس و  هچ  ز 

هاچ رعق  زا  هتسر  رب  دید  یین  **** هار دمآ ز  ینابایب  ینابش 

تخاون هگنآ  مخز و  دزب  شتسخن  **** تخاس هشیپ  وا  زا  نانابش  مسر  هب 

یتشاد شوخ  شیوخ  لد  ین  نآ  هب  **** یتشاذگن هشیدنا  رد  دوخ  لد 

تشذگ ناپوچ  درم  رب  تشد  نآ  رد  **** تشد هب  يزور  هاش  دب  هتفر  نورب 

نابزرم رب  هدیروش  زرم  نآ  دش  **** نابش دز  یم  رود  زک  دید  یین 

زارد شوگ  ود  ردنکس  دراد  هک  **** زار هب  ین  هلان  رد  دوب  نانچ 

دربن یپ  وا  ناماس  گنهآرب  **** درشف یپ  یتعاس  يرواد  نآ  رد 

زاب تفگ  ودب  ین  نآ  زار  نابش  **** زار دیسرپ  دناوخ و  دوخ  هب  ار  نابش 

دنق ناتسین  زا  تسرت  نیریش  هک  **** دنلب دمآرب  یهاچ  ین ز  نیا  هک 
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كانمخز دشن  ات  نز  همخز  دشن  **** كاپ مخز  زا  مدرک  شدوخ  مخز  هب 

تسنم نابز  ینابز  یب  نیدب  **** تسنم ناج  قشع  هن و  ناج  وا  رد 

ار هار  نطو  يوس  درب  رسب  **** ار هاش  ناتساد  نیا  دمآ  تفگش 

دناوخ و دوخ  يوس  ار  هدنشارت  **** سک داتسرف  تولخ  تسشنب  وچ 
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سب

ياشگرس ار  هتسبرس  ياهنخس  **** يار هتسهآ  درم  ياک  تفگ  ودب 

یتخادنا هک  شوگ  هب  ار  نخس  **** یتخادرپ هک  اب  ارم  زار  هک 

غیت لیس  درب  ار  ترس  هنرگو  **** غیم دنت  زا  يدازآ  یتفگ  رگا 

دیدن یباوج  نتفگ  تسار  زا  هب  **** دینش ار  ناتساد  نیاک  هدنشارت 

تفگ هدرک  اعد  نآ  اب  درک و  اعد  **** تفر هار  هژم  كون  هب  نیتسخن 

دهم ناسورع  رب  مشک  عقرب  هک  **** دهع درک  نانچ  نم  اب  هاش  نوچ  هک 

دش هتفگ  ورف  یهاچ  هب  تیاکح  **** دش هتفس  ملد  ناهنپ  زار  نازا 

يادخ ممصخ  داب  ما  هتفگ  رگو  **** يار کین  يا  سک  اب  نیا  زج  متفگن 

وا تفگ  رب  درک  بلط  یتسرد  **** وا تفس  رگج  زار  دید  هش  وچ 

فرژ هاچ  نازا  درورپ  هلان  یین  **** فرگش یبیقر  دراک  دومرفب 

هاش دینشب  هدیشوپ  زار  نامه  **** هار تفای  سفن  ین  هدرپ  رد  وچ 

ناهن دنامن  سک  �هدیتفهن  **** ناهج هاگضرع  رد  هک  هگآ  دش 

درک دازآ  شغیت  زا  دازآ و  دش  **** درک دای  ار  هدنیآرس  یکین  هب 

رپ تشگ  نآ  هچ  ره  دنک  هفوکش  **** رد لعل و  �هچنغ  زا  هک  ناد  نانچ 

دوش اراکشآ  راک  ماجنارس  **** دوش اراخ  گنس  رد  هک  يراخب 

رارسالا نزخم 

نخس زاغآ  شخب 1 - 

میکح جنگ  رد  دیلک  تسه  **** میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نک متخ  وا  رب  تسیادخ  مان  **** نخس متخ  ترکف و  هحتاف 
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ناگدنیاپ همه  ياقب  شیب  **** ناگدنیآ همه  دوجو  شیپ 

ملق يولگ  دنویپ  هلسرم  **** مدق ناهج  رالاس  هقباس 

راک ناسانش  هدرپ  یگدرپ  **** راد هدرپ  کلف  ياشگ  هدرپ 

تسه شیدوجو  هچ  ره  عرتخم  **** تسه شیدوج  هک  همشچ  ره  عدبم 

بآ دنب  یلح  كاخ و  رگ  هلح  **** باتفآ رمک  زارط  لعل 

ناروخ يزور  هدنرآرب  زور  **** نارورپ نورد  زومآ  شرورپ 

لقع کیرات  هدید  ینشور  **** لقع کیراب  هتشر  شک  هرهم 

كاخ نانیشن  تخت  هد  جات  **** كاپ ناراد  هیصان  هن  غاد 

اهریصقت هدنریذپ  رذع  **** اهریبدت هتخپ  نک  ماخ 

ناگدنسانش ریبدت  همشچ  **** ناگدنساره ياغوغ  هنحش 

تانیاک نک  تسین  نک و  تسه  **** تافص دوجوب و  رخآ  لوا و 

تسمدکی ام  رخآ  ام  لوا  **** تسمک ملاع  ود  هک  شتوربج  اب 

هگ رید  نیرد  تسیک 
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يادخ زج  دنز  کلملا  نمل  وک  **** ياپ رید 

تسه هک  دشابن  زین  نیا  دشاب و  **** تسپ تسدنلب و  هچنآ  دوبن  دوب و 

لح دندرکن  راک  نیا  لکشم  **** لزا ناگتخومآ  شرورپ 

نیا تسارحص  هچ  کلم  شدبا  ات  **** نیا تسایرد  هچ  ملع  شلزا  زک 

تساهتنا یب  رخآ  وا  رخآ  **** تسادتبا یب  لوا  وا  لوا 

تسوزا رون  ارت  يانیب  سگرن  **** تسوزا روح  ارت  بیکرت  هضور 

تسیگدنب وا  يدنوادخ  شیپ  **** تسیگدنز رد و  هچ  ره  شکمشک 

تسین شیئانف  هک  سدقم  تسوا  **** تسین شیئاقب  تسه  وا  زج  هچ  ره 

نیمز هالک  هوک و  رمک  رب  **** نیتسآ رازه  تسار  وا  تنم 

دوب رود  رکشز  ین  لگز  راخ  **** دوب رون  قتت  رد  شمرک  ات 

دش دازآ  مدع  زا  دوجو  دنب  **** دش دابآ  مرک  شدوج  هب  هک  نوچ 

هرگ رد  هرگ  دوب  کلف  راک  **** هد هناریو  هس  ود  نیا  سوه  رد 

زور تسد  زا  دشن  نمیا  بش  فلز  **** زوس مهو  هرگ  نیا  داشگن  ات 

درک هناش  مدع  درگ  زا  بش  دعج  **** درک هناد  کلف  دقع  رهگ  نوچ 

دز كاخ  رمک  رب  هرگ  تفه  **** دز كالفا  رب  هک  ربنچ  هس  ود  نیز 

هایس دیپس و  راو  هلک  ود  نیز  **** هام دیشروخ و  هبج  ابق  درک 

داشگ ارضخ  بل  زا  رضخ  همشچ  **** داشگ ایرد  لد  زا  غیم  هرهز 

تخیر گنس  نهد  رد  نآ  هعرج  **** تخیر گنربش  لگ  رد  رحس  ماج 

تسب توقای  هدرگ  رد و  هیپ  **** تسکش رد  مهب  هک  یبآ  شتاز و 

داهن نوگرگج  لعل  رگج  رد  **** داب نارحبز  كاخ  لد  نوخ 
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درک هزاوآ  کلف  ار  نخس  غرم  **** درک هزات  کلف  وچ  ار  اخس  غاب 

داد شوگ  فدص  ار  نخس  رد  **** داد شون  بطر  ارنابز  لخن 

ار بآ  نت  داد  ناج  توسک  **** ار باوخ  رس  درک  نیشن  هدرپ 

دنکف مدآ  خر  رب  یصع )  ) لاخ **** دنکف ملاع  رب  رد  نیمز  فلز 

تسشب يراهب  ربا  زا  لگ  ضیح  **** تسشب يراوخ  تروص  زا  رز  يور 

درپس نیحایر  هب  ار  ابص  ناج  **** درتس بکاوک  هب  ار  اوه  گنز 

لگ رگج  رد  ناهج  نوخ 
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تفرگ لد  سجم  رد  درخ  ضبن  **** تفرگ

دناشن بش  يرگاینخ  هب  هرهز  **** دناشک بل  یگراوخمغ  هب  هدنخ 

تسوا ناشوگ  هب  هقلح  زا  ون  هام  **** تسوا ناشورف  کشم  زا  بش  فان 

تسکش رس  وا  هدرپارس  گنس  **** تسد تسزارد  هک  ارنخس  ياپ 

تشگزاب یهت  تسد  شردز  مه  **** تشبن هر  یسب  ياپ  یهت  مهو 

تفاین شریظن  تسج و  یسب  هدید  **** تفاین شریمض  تفر و  یسب  هار 

شمدرک بدا  دوب  بدا  كرت  **** شمدرک بلط  هک  دمآرد  لقع 

وا راگبلط  تسه  ام  وچ  هلمج  **** وا راگرپ  رس  زا  داتف  هک  ره 

دندز رد  نیمه  زین  ناور  شرع  **** دندز رپ  وا  يوس  نانیشن  هردس 

تسوا قوش  زا  رپ  تسکاخ  لد  رو  **** تسوا قوط  زا  رپ  تسخرچ  رس  رگ 

دبا شتوکلم  تخت  هیاپ  **** دحا شتوربج  مان  �هدنز 

ناگتسب مدق  شناور  کیپ  **** ناگتسخ سفن  شلاون  صاخ 

دنک یکاخ  يوعد  وا  رد  رب  **** دنک یکاپ  تبسن  ناجز  هک  لد 

تسیا هناسفا  مرا  شغاب  لگ  زک  **** تسیا هناد  وا  رد  كاخ  هتسر 

تسوا دیحوت  هناد  هعرزم  **** تسوا دییاتب  هک  یماظن  كاخ 

دواد نب  هاشمارهب  نیدلارخف  کلم  حدم  رد  شخب 10 - 

دنبرهش مدش  هطقن  هرگ  نوچ  **** دنبرهد هریاد  نیرد  هک  نم 

تسین میئامه  رف  یلو  هیاس  **** تسین میئاشگ  ياپ  سرتسد 

رد كارتف  هب  تسد  مکلف  اب  **** رد كاخ  نیدب  هتفر  ورف  ياپ 

متخاس یمدق  وناز  رس  زو  **** متخادنا مدق  ریز  هب  قرف 
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نم يوناز  رس  لد  هنیآ  **** نم يور  ینشور  سب  هتشگ ز 

متخادنارد هدید  هنیآ  **** متخادرپ هنیآ  نیا  هب  هک  نم 

دسر یبآ  مشتآ  مادک  ای ز  **** دسر یبات  هنیآ  مادکز  ات 

تسچ دروآرب  تسد  ناهج  درگ  **** تسرد يار  هب  لقع  رظن  نوچ 

تستمعن یلو  هک  ار  یهد  هیاپ  **** تستمه رد  هک  هیام  نآ  زا  دید 

گنر هزوریف  هضور  نیا  نبلگ  **** گنچ زوریف  علاط  يوق  هاش 

ياشگ یطسجم  دنب  دصر  بطق  **** يار همشچ  شنم  ردنکس  رضخ 

تسلزنم ودب  دوصقم  تیآ  و  **** تسلوا دوجو  دوصقم  هکنآ ز 

نید رخف  کلم  قافآ  رخفم  **** نیگن نامیلس  جات  کلف  هاش 

تسرد نامیلس  مان  شفرش  رب  **** تسچ هدرک  وا  يدواد  تبسن 

تسیلیعامس تسه  رگا  شدض  **** تسیلاع وزا  قاحسا  تیار 

هلدکی
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هاش مارهب  هریاد  هن  هطقن  **** هاگتفه تهج و  شش 

روگ مارهب  هرهب  دوب  روگ  **** روز تقو  وا  یمارهب  هکنآ ز 

يرتاناد هب  رهد  رومان  **** يرتاناوت هب  ناهاش  رخفم 

مور هاش  مه  نمرا و  کلم  مه  **** مومع رب  ناهج  کلم  نک  صاخ 

ریگ زاخبا  هدنناتس  مور  **** ریرس تفالخ  گنروا  تنطلس 

دوج يانبا  رت  مرکم  نسحم و  **** دوجو لها  رت  لداع  ملاع و 

تسرهوگ شرد  كاخ  فدص  کلم  **** تسرتخا وا  تلود  کلف و  نید 

رپ يایرد  هدوسآ و  همشچ  **** رد یهام و  هب  تسایرد  همشچ و 

زیرگ ازیرگ  بامیس  وچ  هدناوخ  **** زیر بامیس  همشچ  نیا  شفک  اب 

باتفآ شک  لعل  رمک  رب  **** بان لعل  شرمک  زا  نانز  هدنخ 

درک هجنپ  ود  هب  هک  دز  وا  رد  هجنپ  **** دروجال هرجنپ  نیا  تفآ 

دنکشب شسفن  ار  هم  هشیش  **** دنکشب شسرج  ار  کلف  سوک 

یمدرم زا  رتماجنارس  کین  **** یمرخ زا  رتزاغآرس  بوخ 

تسیقاب نیمه  هک  اداب  یقاب  **** تسیقاس شفک  هک  ار  اخس  ماج 

سوب نیمز  باطخ  شخب 11 - 

وت هب  ملاع  هدید  ینشور  **** وت هب  مدآ  رهوگ  فرش  يا 

تست زار  کی  نتسبآ  مکش  هن  **** تست زاس  رفظ  تشپ  کی  هک  خرچ 

وت ریشمش  رهوگ  فدص  دش  **** وت ریز  ربز و  یهام  ود  شوگ 

تستخادنا رپس  تغیت  رس  اب  **** تستخادنارد غیت  بش  هب  هک  هم 

تایح بآ  هبارق  هتخیر  **** تارف بآ  وچ  وت  غیت  همشچ 
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درب شبآ  دش  حون  لثم  هب  رو  **** درب شباوخ  وت  نافوط  هب  هک  ره 

شک دیشروخ  هناورپ  وت  يور  **** شه دیشمج  ورسخیک  وت  ماج 

ینکفا ریش  متفگ  اطخ  ریش  **** ینکفا ریلد  هک  نک  یلدریش 

يا هشیدنا  رتشیب  دنک  وت  زا  **** يا هشیب  نینچ  ناریش  خرچ ز 

فال وت  اب  دنز  هرهز  زا  لد و  زک  **** فاصم رد  ارک  هرهز  نآ  لد و  نآ 

تسقلطم ورب  وت  دارم  تسد  **** تسقر زا  کلف  ریز  هب  هچ  ره 

سب تسا و  هتشرف  وت  نیشن  تسد  **** سک دنچ  ارت  تسه  ناشن  تسد 

تشبن نامیلس  وت  كاخ  هب  داب  **** تشبن نارود  متاخ  وت  هب  رود 

ارت کلم  **** کلم یناوج و  داد  وک  دزیا 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1930 

http://www.ghaemiyeh.com


کلم یناد و  وت  داد 

دوش یم  رکش  وت  دای  هب  رهز  **** دوش یم  رز  وت  لابقا  هب  كاخ 

شود درآرب ز  كاخض  هتشر  **** شون وت  اب  دنکن  نودیرف  هک  یم 

تسه تیقاب  تلود  يروخ  هچ  مغ  **** تسه تیقاس  برطم و  یم  روخیم 

هالک بحاص  يریشمش و  بحاص  **** هانپ نیطالس  یظافح و  کلم 

ریگ تخت  يدمآ و  ناتس  جات  **** ریذپ تبالص  ریشمش  هب  هچرگ 

ینک یناتس  تخت  یهد  جات  **** ینک یناشف  جنگ  افلخ  نوچ 

جارخ یناتسن  نوچ  ناکلم  زا  **** جات يالاب  وت  غیت  رس  تسه 

تست ياج  وا  رد  هک  لدنآ  روتخب  **** تست ياپ  ورب  هک  رس  نآ  ربتخت 

دنک یئاپ  وت  شیپ  دسر  هک  رس  **** دنک یئامه  وت  رود  هب  دغج 

هدش تیاکش  هب  تیاکش  وت  زا  **** هدش تیاده  فورعم  رکنم 

خیم راچ  هدش  لعن  نوچ  وت  مصخ  **** خیب تسار  نیمز  هک  تشخر  مس  رد 

يا هقش  تملع  زا  تشهب  تشه  **** يا هقح  ترهگ  اب  کلف  تفه 

شرسفا دوش  راسفا  شرس  رب  **** شرس دشاب  وت  مکح  رد  هن  هک  ره 

یئوت نت  یکی  هب  ملاع  ود  ناج  **** یئوت نف  کی  بحاص  نف  همه  رد 

نک زورفا  سفن  ار  نخس  عمش  **** نک زومآ  بدا  اراخس  شوگ 

تسرف یماظن  هب  یلوبق  يوب  **** تسرف یمالغ  هب  نودرگ  تعلخ 

تسرغال دسر  وت  ناوخ  هب  هکنوچ  **** تسرورپ ناج  هبرف و  نخس  هچرگ 

ناهد زا  لعل  هد و  فک  زا  شرهوگ  **** ناک رحب و  نیا  دش  لعل  رهگ و  یب 

غیت رهوگ ز  هد و  ناکیپ  لعل ز  **** غیردیب وا  رب  تسا  دوسح  هکناو 
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داب دومحم  وت  راک  تبقاع  **** داد دوعسم  علاط  تکلف  نوچ 

وت هاوخدب  هتخوس  نم  هتخاس  **** وت هار  رد  هتخوس  هتخاس و 

هتخادنا ملق  نوچ  رس  وت  مصخ  **** هتخارفا ملع  نوچ  رس  وت  حتف 

همان نیا  تبترم  ماقم و  رد  شخب 12 - 

ملبلب ارس  همغن  ارت  غاب  **** ملگون نیا  هدنیارس  هکنم 

منزیم یسرج  تیوک  رس  رب  **** منزیم یسفن  تقشع  هر  رد 

ما هتفگ  وگب  تفگ  ملد  هچنآ  **** ما هتفریذپن  سک  تیراع 

متخیر ون  بلاق  زا  یلکیه  **** متخیگنارب هزات  هدبعش 

هدرپ ز **** هتخومآ بدا  دنچ  يور  حبص 
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هتخود يرحس  رحس 

ورد یهلا  رارسا  نزخم  **** ورد یهاش  یشیورد و  هیام 

سک دولآ  رکش  وا  سگم  ین  **** سگم هتسشنن  وا  رکش  رب 

دنکشب وبس  همشچ  نیرد  رضخ  **** دنکفب رپس  رحب  نیرد  حون 

لاف هب  دمآ  وت  مان  مدز  هعرق  **** لامج نیا  یپ  ناهاش ز  همه  رب 

هاشمارهب ود  هب  لجسم  ود  ره  **** هاگسومان ود  دمآ ز  ود  همان 

هتخیگنا ون  رحب  زا  يرد  نیو  **** هتخیر نهک  ناک  زا  يرز  نآ 

مقر یمور  هکس  رب  هدز  نیو  **** ملع ینزغ  هدروآ ز  ردب  نآ 

تسرتهب نآ  زا  نم  رز  هکس  **** تسرز نوچ  نخس  هکس  نآ  رد  هچرگ 

نم رادیرخ  تسنآ  زا  رتهب  **** نم راب  هنب و  دش  نازا  مک  رگ 

بیرغ دشابن  شزاونب  رگ  **** بیجمان وشم  تسبیرغ  هویش 

غارچ نوچ  دشن  زورفا  تیراع  **** غاب شقن  زا  رپ  هتسر  نخس  نیاک 

رتداز نهک  خرچ و  زا  رت  هزات  **** رتدابآ هدز  هد  نیا  رد  تسوا 

تسه هک  ینابز  هب  دیاین  تسار  **** تسه هک  یناشن  درادن ز  گنر 

نکتسد ورب  تسدرکن  تسد  **** نخس هلاون  ود  نیا  ارت  ناوخ 

داب شومارف  وت  دای  هنرو ز  **** داب شون  روخب  تسه  شکمن  رگ 

ناوختسا يردق  نکفا  نم  شیپ  **** ناوخب ینیشن  هک  بشنآ  کلف  اب 

منز یم  تیگدنب  هبدبد  **** منز یم  تیگس  فال  رخاک 

ما هدیدنسپ  وت  رب  دوخ  نتسب  **** ما هدید  افو  هک  یناکلم  زا 

دشک یئاج  هب  هتشر  نیا  رس  مه  **** دشک یئافو  هب  رخآ  متمدخ 
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ناگدنیاتس دنداهن  يور  **** ناگدنیاپ هگرد  نیدب  هچرگ 

دنتسیک نارگد  نیا  تسرگد  وا  **** دنتسیا باسح  هب  یماظن  شیپ 

ما هدنار  كرت  شیپ  هلحرم  **** ما هدنام  ناشلزنم  نیرد  هک  نم 

متخادنا شرس  دمآ  سپ  هک  ره  **** متخاس نابز  ساملا  غیت ز 

دش زاس  نهک  هچرگ  دشن  دنک  **** دش زادنا  رس  هک  یماظن  غیت 

تسیرتالاب رس  مه  ارم  ياپ  **** تسیرسمهیب هیاپ  نیا  دوخ  هچرگ 

مروخرب دوخ  تمه  زک  دشاب  **** مرپ یم  وا  رد  تسدنلب  جوا 

وت ياپ  دوب  هک  اجنآ  مهن  رس  **** وت يار  ینشور  زا  رگم  ات 

مسر نوچ  ارم  وت  یناسرن  ات  **** مسر نودرگ  هب  هک  مریگ  وت  درگ 

مجیسب دوب 
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هاش سوب  نیمز  دهع  منک  هزات  **** هام ود  کی  نیا  رد  هک 

دنا هتسب  مندمآ  نورب  هار  **** دنا هتسویپ  هک  هقلح  نیرد  هچرگ 

ندمآ نورب  تسوپ  زا  متساوخ  **** ندمآ نوزف  رهب  زا  وت  شیپ 

دوب ریشمش  هنشد و  مسپ  شیپ و  **** دوب ریش  هر  همه  مدید  وچ  زاب 

دنلب گناب  هب  هبطخ  منک  وت  رب  **** دنب ریشمش  هطخ  نیرد  کیل 

ما هدنام  اج  هب  هک  نیا  منم  گیر  **** ما هدناشفا  ترد  رب  نخس  بآ 

باجتسم مرحس  ياعد  داب  **** باتفآ يا  وت  شیپ  تفص  هرذ 

وت زیوآ  رمک  مناج  رهوگ  **** وت زیر  رهگ  رحب  ملد  هتشگ 

داب زورفا  بش  تیهاش  رهوگ  **** داب زور  تبش  تسزور  بش و  ات 

يرس نیز  تیرس  نآ  داب  رتهب  **** يرتخا کین  هب  داب  تیرس  نیا 

نخس تلیضف  رد  راتفگ  شخب 13 - 

تفرگرد نخس  نیتسخن ز  فرح  **** تفگرب ملق  هک  لوا  شبنج 

دنتخاس نخس  هب  لوا  تولج  **** دنتخادنارب وچ  تولخ  هدرپ 

دادن رد  لگ  هب  هدازآ  نت  ناج  **** دادن رد  لد  هزاوآ  نخس  ات 

درک زاب  نخس  هب  ار  ناهج  مشچ  **** درک زاغآ  ندش  دمآ  ملق  نوچ 

دوبن مک  نخس  دنتفگ و  همه  نیا  **** دوبن ملاع  هزاوآ  نخس  یب 

تسام ناویا  للط  نیا  مینخس  ام  **** تسام ناج  نخس  قشع  تغل  رد 

دنا هتسب  نخس  ناغرم  رپ  رب  **** دنا هتسویپ  هک  هشیدنا  ره  طخ 

رتزیت نخس  یفاکش ز  يوم  **** رتزیخون هنهک  نیرد  تسین 

رادب اجنیا  نخس  نیا  تسنخس  مه  **** رامش نیسپ  هشیدنا  لوا 
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دنا هدناوخ  شرگدنآ  نارگدناو  **** دنا هدناوخ  شروجات  ناروجات 

دنشکرد شملق  راگنب  هگ  **** دنشکرب شملع  ياونب  هگ 

رت هدنیاشگ  میلقا  ملق  زو  **** رت هدنیامن  حتف  ملع  وا ز 

لایخ یتشم  هدنتسرپ  شیپ  **** لامج دیامنن  دوخ  نخس  هچرگ 

میا هدنز  ودب  میئوا و  هدرم  **** میا هدنکفا  نخس  رب  رظن  هک  ام 

دنتفای ورد  بآ  ناور  مرگ  **** دنتفات وزا  شتآ  نایپ  درس 

رتداز نهک  خرچ و  زا  رت  هزات  **** رتدابآ هدز  هد  نیرد  تسوا 

تسه هک  ینابزب  دیاین  تسار  **** تسه هک  یناشن  درادن ز  گنر 

مه زین  نابز  تسدایز و  فرح  **** ملع درآرب  هک  اجنآ  نخس  اب 

یتفای اجک  هتشر  نیا  رس  ناج  **** یتفات ناج  هتشر  نخس  هنرگ 

کلم
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دنا هدرک  نخس  هب  تعیرش  رهم  **** دنا هدروخ  نخس  هب  تعیبط 

تشاد شیپ  نخس  فارص  هب  ود  ره  **** تشاد شیوخ  رز  ام و  نخس  ناک 

نخس هب  نخس  تفگ  هب  هچ  يوگ  **** نهک رز  هزات و  نخس  زک 

درب شیپ  نخس  هچنآ  دربن  سک  **** درب شیوخ  رسب  هر  نخس  کیپ 

تسوا كارتف  يوهآ  تسگس  هچ  رز  **** تسوا كاخ  مرد  هک  نز  نخس  میس 

سب تسار  نخس  کلم  نیا  تلود  **** سک تسین  نخس  رت ز  نیشنردص 

نخس زا  تسرتشیب  نخس  حرش  **** نخس زا  تسربخیب  لد  هن  هچره 

داب هزات  نخس  هب  یماظن  مان  **** داب هزاوآ  نخس  زا  تسنخس  ات 

روثنم زا  موظنم  نخس  يرترب  شخب 14 - 

يرهوگ نایرهوگ  رب  تسه  **** يرسرس نخس  هتخسن  هکنوچ 

دوب نوزوم  هدیجنس و  هک  هتکن  **** دوب نوچ  نیبب  رادهگن  هتکن 

دنشکرد نخس  هب  ملاع  ود  جنگ  **** دنشکرب نخس  هک  ناجنس  هیفاق 

تسار جنس  نخس  درم  نابز  ریز  **** تسار جنگ  رد  هک  يدیلک  هصاخ 

درک هتخب  نخس  هب  ارناروتخب  **** درک هتخس  نخس  يوزارت  هکنآ 

نارگید نآ  هب  دننام  هچ  زاب  **** نارورپ نخس  دنشرع  لبلب 

دنوش ناشیوخ  هلمج  زا  کلم  اب  **** دنوش ناشیرپ  وچ  ترکف  شتاز 

تسیربمغیپ هدرپ  زا  يا  هیاس  **** تسیرورپ نخس  هک  يزار  هدرپ 

ایبنا شیپ  دمآ و  ارعش  سپ  **** ایربک تفص  تسب  یسپ  شیپ و 

دنتسوپ نوچ  همهنآ  زغم  هچ  ود  نیا  **** دنتسودکی مرحم  رظن  ود  نیا 

دوب ناج  زا  يا  هراپ  نخس  هن  نآ  **** دوب ناوخ  نیا  رس  زک  یبطر  ره 
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لد نادند  هب  هدیئاخ  ترکف  **** لگ راقنم  هب  هدیشارت  ناج 

تسینان کی  هس  ود  نیز  هدش  بآ  **** تسیناد نخس  هک  تمکح  همشچ 

تسه شیئارس  هرجح  نیزا  رتشوخ  **** تسه شیئاون  هدرپ  نیرد  هکنآ 

ناتسآ ره  رس  رب  دهنن  رس  **** ناتس تیالو  يوناز  رس  اب 

دنک لیامح  تسد  ناهج  ود  رد  **** دنک لد  مدق  وناز  رس  نوچ 

مهب درآ  رس  ياپ و  تفص  هقلح  **** مدق مالس  هب  شقرف  دیآ 

دنک شتسرد  زاب  دنکش  ناج  **** دنک شتسچ  هک  هقلح  نآ  مخ  رد 

رازه ار  کلف  شوگ  دهن  هقلح  **** رارق وناز  هقلح  نآ  زا  یهاگ 

هاگ
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گنچ درآ ز  ردب  هد  یکی  هرهم  **** گنر هزوریف  هقح  نیدب 

شبل دسوبب  هک  دیآ  بل  هب  ناج  **** شبکرم دوش  مرگ  نخس  هب  نوچ 

نامسآ تفه  هضیب  دنک  هنخر  **** ناک درآرب ز  هک  یلعل  یپ  زا 

تسرد درادب  عبط  ردپ  رب  **** تسچ تایبا  يدنزرف  تبسن 

يرگتمدخ تفآ  دهر ز  زاب  **** يربنچ کلف  درآ  شتمدخ 

دوش اهنابز  رهم  شنخس  مه  **** دوش اهناج  تحار  شسفن  مه 

تسوا رورپ  نخس  هک  نز  شنخس  رب  **** تسوا رکیپ  نیا  هدنراگن  هک  ره 

شمناد نکش  توراه  هرهز  **** شمناوخ نخس  رحس  يرتشم 

تفرگ ناراوخ  رس  زا  راوخ  هیاپ  **** تفرگ ناراوس  گنهاک  هنب  نیا 

درب يارآ  نخس  ار  نخس  باک  **** درب ياج  زا  نخس  نیا  ارم  يار 

دنهد ینان  هب  وچ  یبآ  دوب  یک  **** دنهد یناج  هب  هک  ارلد  هویم 

دنا هتسب  رمک  هک  یئاه  هرگ  نیا  **** دنا هتسر  نوچ  وت  تسد  زا  کلف  يا 

ياشگاو نخس  راک  زا  هرگ  نیا  **** ياپ تشگنا  هب  تسد  زا  دش  راک 

دنا هدرب  رز  هب  میس  نیا  هکس  **** دنا هدرم  رز  هب  هک  یناشک  میس 

داد زورفا  بش  رد  دتس  گنس  **** داد زور  نوچ  هکس  رز  هب  هک  ره 

دنرتالاب هب  هچرا  دنرتریز  **** دنرتاناد هک  موق  نیا  مرجال 

دیشچ نهآ  همقل ز  نیسپ  زاب  **** دیشک ناطلس  شکرز  شرس  هکنآ 

دروخن رجنس  نهآ  دش و  هرقن  **** دروخن رز  مغ  بامیس  وچ  هکناو 

نکم ناشفا  سگم  ار  نخس  دهش  **** نکم نازرا  دش  دهش  تنخس  نوچ 

تساعد رگ  وگم  دنشوینن  ات  **** تسافو رگ  ناتسم  تدنهدن  ات 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1939 

http://www.ghaemiyeh.com


راهنیز وشم  رعش  دزمان  **** رادمان ار  وت  عرش  دنکن  ات 

دهد یناعم  کلم  تنطلس  **** دهد یناشن  هردس  ار  وت  رعش 

دسر ازوج  هب  هیاس  ترمک  زک  **** دسر اجنادب  عرش  زا  وت  رعش 

مالکلا ءارما  ءارعشلاک  **** مان تیریماب  درآرب  رعش 

تسد هب  يرآ  کلف  نوچ  ینخس  ات  **** تسشن دیاشن  ياپ  زا  کلف  نوچ 

شاب هدنز  بش  هدرم و  ورف  زور  **** شاب هدنکفارس  عمش  تفص  رب 

دیسر یمرن  هب  خرچ  ور  دنت  **** دیسر یمرگ  هب  هشیدنا  کت  نوچ 

نخس ات  **** يروآ دنسپ  رید  نخس  هک  هب 
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يروآ دنلب  تسد  زا 

دنهد تنآ  زا  هب  يدنسپن  رگ  **** دنهد تناشن  هدرپ  نیا  رد  هچ  ره 

تسه هنیس  رد  هک  يوج  نآ  زا  رتهب  **** تسد هب  يرآ  رهگ  رگ  نکم  هنیس 

درب هام  زا  کت  دیشروخ و  يوگ ز  **** درب هار  نیا  رس  رب  ملع  هک  ره 

درکن مک  يور  مرگ  زا  سفن  کی  **** درکن مه  يور  مرگ  شسفن  رگ 

تشاد مرزآ  یلو  ار  کلف  درب  **** تشاد مرگ  شور  هک  ترکف  کت  رد 

تخاس لیفارس  لاب  زا  نز  داب  **** تخاس لیربج  رپهش  زا  یگراب 

ار هتشر  نیا  سکب  رس  هدم  زاب  **** ار هتشک  نیا  نکم  سک  رپس  یپ 

راوخ ریجنا  يدب  یغرم  همه  رگ  **** راو رفص  يدش  ریجنا  هرفس 

مدمآ بیرغ  هک  مزرا  یندید  **** مدمآ بیصم  هویش  نیرد  هکنم 

دش دازآ  هبطصم  زا  يرعاش  **** دش داینب  هعموص  نم  هب  رعش 

دنتخادنا رد  رانز  هقرخ و  **** دنتخات نم  يوس  بهار  دهاز و 

زونه ملامش  داب  رظتنم  **** زونه ملاثم  هچنغ  یلگ  خرس 

ار هزاوآ  منک  تمایق  روص  **** ار هزات  نخس  میامنب  رگ 

نخس وداج  نم  رب  دوش  هنتف  **** نهک ات  ون  تسا ز  دوجو  هچ  ره 

بیرف کیالم  نوسفا  نم  رحس  **** بیکش وداج  هدرب ز  نم  تعنص 

زورف مجنا  رطاخ  نم  هرهز  **** زوس توراه  هجنگ  نم  لباب 

تسیناحور قطنم  شمرجال  **** تسینازیم هقطنم  نیا  هرهز 

دش توراه  هخسن  نک  خسن  **** دش توق  يرحس  ملالح  رحس 

تسنم لالح  رحس  زا  روناج  **** تسنم لایخ  هک  یماظن  لکش 
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لد نتخانش  بش و  فیصوت  رد  شخب 15 - 

بآ رب  نکفا  رپس  ار  نیمز  تشگ  **** باتفآ نتخادنا  رپس  نوچ 

رت گنر  كرپس  وا  رپس  زو  **** رت گنت  شسفن  زا  ناهج  تشگ 

شرس دصق  هب  دندیشک  غیت  **** شرگشل وا  ندنکفا  رپس  اب 

دنشک رجنخ  همه  دتفیب  هکنوچ  **** دنشک رد  ودب  هرهمرخ  هک  واگ 

تسب شاپارف  زور  هلگنز  **** تسد هیاد  رد  وچ  تخیهآ  بش  لفط 

كاخ حرفم ز  نوجعم  هتخاس  **** كان هشیدنا  بش  يادوس  یپ  زا 

وا يادوس  شتآ  هدز  بآ  **** وا ياحیسم  داب  هدش  كاخ 

هتخادرپ هدش  ادوس  هناخ  **** هتخاس مه  هب  روجنر  تبرش و 

روجنر هتخیر 
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نوگ ساقنا  مدق  ات  رس  هتشگ ز  **** نوخ ساط  یکی 

نیرفاکلا نم  ناک  اضق  هتفگ  **** نیشن نوریب  هدش  ینورد  گنر 

یئیزاب بش  هتخاس  بش  يزاب  **** یئیزانط رس  زا  یسفن  ره 

درک ریر  مرد  هرهز  فد  هاگ  **** درک زیمآ  لگ  هام  بصق  هگ 

تشادن یغاب  هک  هضور  نآ  لبلب  **** تشادن یغارچ  هک  بش  نینچ  هب  نم 

متخیگنا رگج  بآ  زا  شتآ  **** متخیمآ نخس  اب  رگج  نوخ 

تفر دنپ  نیرد  هشیدنا  مسک  یب  **** تفر دنچ  ینخس  نوچ  منخس  اب 

داد زاب  ناوت  هک  نک  نانچ  ماو  **** داد زاوآ  نم  هب  تولخ  فتاه 

تسارچ تکاخ  شک  تبینج  داب  **** تسارچ تکاپ  شتآ  نیرد  بآ 

شخب توقای  هب  هدنبات  شتآ  **** شخب توبات  هب  هدنرآ  بت  كاخ 

تست ياپ  سرف  هک  نز  مک  هعرقم  **** تست يار  فده  هک  نکفیم  ریت 

تسه تیبآ  رگزیر  لد  رد  رب  **** تسشن دیاشن  شیب  نیا  زا  لفاغ 

تسشوخ يدورس  هک  وگ  لد  هصق  **** تسشوخ يدوبک  هک  مخ  نیا  مخ  رد 

سانش ار  لد  دناد  لد  وت  هار  **** ساوح نانزهار  زا  وش  رود 

دنا هتسب  لد  هب  لیربج  رپهش  **** دنا هتسر  نت  هک ز  یناور  شرع 

تستفای لد  هراوید  توق ز  **** تستفات ناهج  ود  زا  نانع  هکناو 

تسلدبحاص وت  لابقا  زا  مه  رخ  **** تسلگ بآ و  هرهم  نیا  رگا  لد 

دوب نآ  رمع  هک  شاب  لد  هب  هدنز  **** دوب ناویح  همه  دوخ  ناج  هب  هدنز 

دنینوریب هدرپ  رگراک  **** دنینوزفا ضرغ  زا  شوگ  هدید و 

وت شوه  هلبآ  مشچ  سگرن  **** وت شوگ  لگ  وچ  هدنکآرد  هبنپ 
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غاد هب  لگ  مه  سگرن و  مه  وت  يا ز  **** غاب هب  یتسرپ  هچ  ار  لگ  سگرن و 

تسسب یناوج  بآ  وا  شتآ  **** تسسکان ره  هنییآ  هک  هدید 

تسیگلاس لهچ  دقن  رظتنم  **** تسیگلالدب لقعاب  هک  عبط 

دوش غلابم  شاهرفس  جرخ  **** دوش غلاب  هک  لاس  لهچ  هب  ات 

ناوخم نونکا  یگلاس  لهچ  سرد  **** ناوخم نوسفا  تدیاب  نونک  رای 

يوج هراوخمغ  لد  ار  لد  مغ  نیا  **** يوج هراچ  نایم  روآرب ز  تسد 

ندرگ **** تسه راوخمغ  هک  هتبلا  روخم  مغ 
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تسه رای  رگا  نکشب  مغ 

تسمکحم يددم  نارای  يرای  **** تسمغ نوبز  هک  ار  یسفن  یب 

سفن کی  نآ  زا  مغ  دص  دوش  تسین  **** سک ود  اب  دوش  مرگ  یسفن  نوچ 

دنز رتخا  رب  گناب  مود  حبص  **** دنزرب سفن  وچ  نیتسخن  حبص 

دسر يرایب  حبص  نیسپ  هنرگ  **** دسر يراوخ  هب  حبص  نیرتشیپ 

رای دیآرب ز  هک  نک  بلط  رای  **** راکچیه يوتب  دیاین  وت  زا 

تسین رای  زا  هب  هک  نک  بلط  رای  **** تسین راوخ  یتکلمم  همه  هچرگ 

ریگتسد دوب  هک  يرای  هصاخ ز  **** ریزگان ار  همه  يرای  تسه ز 

دنرد رب  رد  هقلح  زا  رت  کشخ  **** دنرت يراد  وت  هک  يرای  هس  ود  نیا 

لد كاخ  يوش  هک  دشاب  وت  بآ  **** لد كارتف  هب  زیوآرد  تسد 

دیرفآ ناج  تروص و  تکلمم  **** دیرفآ ناهج  شرعلا  کلم  نوچ 

یشزیمآ مه  هب  ار  ناج  تروص و  **** یشزیر بدا  بیترت  هب  داد 

دیسر تفالخ  هب  وک  یفلخ  نآ  **** دیدپ دمآ  لد  شوگآ  مه  ود  نیز 

تسیناحور ینامسج و  شدکا  **** تسیناطلس هبطخ  وا  رب  هک  لد 

تسلد لیفط  ود  ره  ناج  تروص و  **** تسلد لیهس  تمیدا ز  رون 

دیسر مغارچ  هب  مزغم  نغور  **** دیسر مغامد  هب  لد  نخس  نوچ 

متخاس ناج  فتاه  فده  ناج  **** متخاس نابز  هقلح  نیا  رد  شوگ 

یهت مغ  زا  رپ و  يداش  عبط ز  **** یهبرف نآ  زا  متشگ  نابز  برچ 

درک مرگ  ارم  بآ  لد  شتاک  **** درس بآ  مشچ  همشچ  زا  متخیر 

دنمروز نم  زجاع و  نانز  هار  **** دنب تسد  نآ  زا  مدروآرب  تسد 
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مدش لد  رد  هب  کت  یکی  هب  ات  **** مدش لزنم  ود  هارنآ  کت  رد 

بشمین ات  هدش  مرمع  همین  **** بل يوس  ناج  هتفر و  لد  يوس  نم 

میناگوچ تماق  هدش  يوگ  **** میناحور هروصقم  رد  رب 

نم نابیرگ  هتشگ  نم  نماد  **** نم ناگوچ  هدمآ  تسد  هب  يوگ 

يامن ناگوچ  هتشگ و  تفص  يوگ  **** ياپ رس ز  هتخاس و  رس  ياپ ز 

دص یکی  هدید  یکی  دص ز  **** هدش دوخ  زا  نم  تسد و  زا  نم  راک 
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هدش

رت خلت  میسکیب  زا  متبرغ  **** رفس ون  نم  لهاج و  نارفسمه 

تشگ زاب  رس  ین و  نورد  ياپ  **** تشذگ مناوتب  رد  نآ  زک  هن  هر 

تفرگ منانع  هنابیقن  قشع  **** تفرگ منابز  بقن  نآ  رد  هکنوچ 

تسیمدآ یهد  راب  رگا  متفگ  **** تسیک تقونیدب  تفگ  مدز  هقلح 

دنتخادنا رد  بیکرت  هدرپ  **** دنتخادنارب هدرپ  ناورشیپ 

يآرد یماظن  هک  دمآ  رد  گناب  **** يارس نیرت  صاخ  زا  مرجال 

مدش رت  نورد  يآ  نورد  تفگ  **** مدش رد  نآ  مرحم  نیرت  صاخ 

هتخود وا  ندید  زا  دب  مشچ  **** هتخورفا متفای  یهگراب 

رد هناسفا  کی  هب  تیاکح  تفه  **** رد هناخ  یکی  هب  هفیلخ  تفه 

تسار كاخ  نآ  هک  كاخ  ایتلود  **** تسار كالفا  هک  شیب  نازا  کلم 

زورمین هش  هتشگ  نیشنردص  **** زوس مین  مد  دابآ  سفن  رد 

وا شیدنا  رفظ  یئابق  لعل  **** وا شیپ  بدا  هب  يراوس  خرس 

راوخدرد یهیس  يو  زا  رتریز  **** راکش رد  یکزی  یناوج  خلت 

ینت نیئور  هتخاس  هرز  میس  **** ینکفا دنمک  هدرک  نیمک  دصق 

دوب عمج  لد  هدنکارپ و  هلمج  **** دوب عمش  لد  هناورپ و  همه  نیا 

لد ناطلس  هب  هداد  اون  هب  ناج  **** لد نامهم  هدش  تعانق  هب  نم 

متفات نایملاع  زا  دوخ  يور  **** متفای لد  رگشل  ملع  نوچ 

نایشآ نیا  زا  رذگب  بلط  غرم  **** نابز یب  يا  هک  تفگ  نابز  هب  لد 

تسین دوس  کمن  هراپ  نیا  کمن  ناک  **** تسین دود  نیا  مرحم  نم  شتآ 
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تسرت الاب  هب  هیاپ  نیا  زا  میاپ  **** تسرتاناوت ورس  نیا  زا  میاس 

مین نوریب  هب  وت  زو  مین  وت  اب  **** مین نوراق  هسیک  رد  مجنگ و 

وا مرش  زا  هتخیر  نابز  رپ  **** وا مرگ  سفن  اب  مبل  غرم 

یگدنب شک  هقلح  بدا  شوگ  **** یگدنکفارس مرش  زا  متخاس 

درک هزاوآ  کلف  یماظن  مان  **** درک هزات  ارم  دهع  لد  هجاوخ 

ریذپ تضایر  هجاوخ  نآ  زا  متشگ  **** ریزگ تضایر  مدیدن ز  هکنوچ 

لد شرورپ  رد  لوا  تولخ  شخب 16 - 

درک زاب  مکلف  هن  هرگ  زا  **** درک زاغآ  بدا  نوچ  نم  ضیار 

ياپ هتشر  نیا  رس  زا  تفرگنرب  **** ياج دوب  شهرگ  رد  هرگ  هچرگ 

ناک **** دیسر یئاج  هب  هتشر  نیا  رس  ات 
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دیرب دهاوخب  هتشر  زا  هرگ 

تسام دنوادخ  تسین  ادخ  هچرگ  **** تسام دنب  رد  هک  هصقلا  عم  هجاوخ 

تسنم ناج  مغ  رد  ارچ  هنرگ  **** تسنم ناهج  ود  هار  هنحش 

نم درادن ز  زاب  دوخ  تقفش  **** نم درادن ز  زاس  یسب  هچرگ 

مار درک  ارم  زومآ  بدا  نآ  **** مالغ ار  یبدا  یب  نم  وچ  تشگ 

درمش تمینغ  هب  یکاخ  تبحص  **** دربن تمیزه  هب  رس  ینم  وچ  زا 

هاچ دش ز  نورب  درک و  ییفسوی  **** هانپ اخیلز  رصم  نیا  زا  يزور 

دنتخورفا رحس  غارچ  مشچ  **** دنتخودرب وچ  باوخ  زا  بش  مشچ 

دش زور  يزمرق  بش  یلحک  **** دش زورفا  رحس  یغارچ  حبص 

تفرگ یغاب  نماد  نم و  تسد  **** تفرگ یغارچ  نابیرگ  هجاوخ 

درک هدومآ  لگ  هب  نابیرگ  هب  ات  **** درک هدوسآ  مغ  راخ  زا  منماد 

كاچ هدرک  لگ  وچ  ياج  دص  هب  هماج  **** كان هدنخ  هدش  هلال  بل  وچ  نم 

درپس منایم  هب  دوخ  رمک  لگ  **** درپس مناج  هب  شیوخ  لد  هلال 

مدمآ نورب  هدرپ  زا  لگ  وچ  هگ  **** مدمآ نوخ  هب  هدولآ  یم  وچ  هگ 

بآ وشن  دوش  هک  نودیا  مدشیم  **** باتش زا  خاش  هب  خاش  لگ و  هب  لگ 

دیسر یئافو  يوب  یفرط  زک  **** دیسر یئاج  هب  قشع  ملع  ات 

حیسم داب  وچ  درک  ملد  هدنز  **** حیصف نابزب  يداب  هتکن 

ار میراوس  داد  ابص  هب  کت  **** ار میرامع  تخیر  نیمز  ریز 

نتشیوخ زا  تمرآ  دورف  هنرو  **** نزم مد  دوخ  يآ و ز  دورف  تفگ 

مدش یتشهب  داب  نآ  زا  نکاس  **** مدش یتشک  وچ  بآ  نآ  رب  هکنم 
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مدمآ دور  بل  رب  نابز  هنشت  **** مدمآ دورف  دوب  ناور  بآ 

باوخ هب  هدیدن  شارضخ  هب  رضخ  **** باتفآ رت ز  هتخورفا  همشچ 

وا رادیب  سگرن  نانک  باوخ  **** وا رازنمس  دوب  یهگباوخ 

مالغ شتشهب  يوب  هیلاغ  **** ماقم شرهپس  طخ  هریاد 

ياپ ریز  لگ  نماد  ناشکراخ  **** ياج هدرک  نمس  نابیرگ  لگ ز 

راخ هب  هفین  هداد و  لگ  هب  هفان  **** رازغرم نآ  رد  هابور  وهآ و 

شیزبس رس  رب  **** دوب هدنخ  رکش  هک  لگ  نآ  زا  یطوط 
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دوب هدنکفا  رپ 

تسم ریش  شرکش  زا  ناکوهآ  **** تسدب رکش  یطوط  ایگ  هزات 

لازغ اهایگ  خاش  زا  رکش  لگ  **** لامش اهلگ  هلجح  زا  رگ  هولج 

هدش بهشا  ربنع  هحورم  **** هدش بکرم  روشنم  يریخ 

شایگ درمز  وچ  یعفا  نسوس  **** شامن سگرن  وچ  هدننیب  همرس 

مهب لبلب  يرمق و  وگ  هیفاق  **** مهب لگ  نمسای و  نز  هلفاق 

ناشن یسوم  فک  زا  حبص  هب  هداد  **** نابز یسیع  هزورکی  نسوس 

هآ هب  ار  کلف  هدرک  نوگ  هتخاف  **** هاگحبص نانکدایرف  هتخاف 

دیب کشم  قرو  رب  لگ  هصق  **** دیما تسد  هب  هدنسیون  داب 

راخ شیپ  لگ  دمآ  ساپسب  هگ  **** راهب دمآ  نمچ  مالسب  هگ 

هدز ایرث  هب  همیخ  هچهام  **** هدز ارحص  هب  همیخ  نمس  كرت 

هدمآ زامن  هب  ودنه  غم  نوچ  **** هدمآ زار  هگشتآ  هب  هلال 

نمی لیهس  دوب و  برع  لهس  **** نمس كرت  هلال و  كودنه 

دروجال زا  هتخاس  اه  هرجنپ  **** درز خرس و  ملع  زا  غاب  قروز 

ياس باجنس  مقاق  دوب  هفرط  **** يامن مقاق  هدش  یمرن  بآ ز 

هتخیر مرد  هیاس  مدق  رد  **** هتخیگنا کلف  رون  خاش ز 

بآ حیبست  گیر ز  هدش  هدنز  **** باتفآ بلب  وگ  نخس  هیاس 

مخز هب  لگ  بل  هچنغ  هژم  زا  **** مخز هب  لبنس  هسوب  زا  نرتسن 

راهنیز هگ  هتساوخ  رپس  هاگ  **** راخ ریت  زا  یهت  يریخ  شکرت 

شنکفا دود  هدش  هلال  رمجم  **** شنت هزرل  هب  دیب ، هدز  رحس 
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یکران زا  نمس  ندیکچ  تساوخ  **** یکباچ زا  نمچ  ندیرپ  تساوخ 

هدمآ نوخ  هب  لعن  لگ  هدرز  **** هدمآ نورب  هدنخ  رکش  هب  ین 

دوب يوگ  نخس  داب  سفن  زا  **** دوب يوردوخ  هک  ياردوخ  لگنآ 

نامز نآ  تسد  هب  جنران  هدمآ  **** نامسآ جنرت  گرب  زا  رتزبس 

هتساوخ ردب  شیتشکب  هزبس  **** هتسارآ ملع  اجنآ  کلف  نوچ 

نامسآ لد  دوب و  نیمز  ناج  **** ناوخ زبس  نآ  هتشر  زا  هرگ  ره 

داب زبس  ترس  هک  ار  نیمز  تفگ  **** دادماب رگم  زبسرس  رتخا 

دوب هدرک  ورگ  هداجیب  هب  هزبس  **** دوب هدروآ  رذگ  اجنآ  کلف  ای 

رون دیشروخ  همشچ  زا  درب  ات  **** روح مشچ  زا  رت  هدنشفرد  همشچ 

وضو رکش  **** هتخاس وضو  همشچ  نآ  رب  هزبس 
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هتخادرپ هدرک و 

دیشکرب نآ  زا  يدواد  هلان  **** دینش نامیلس  يوب  لگ  غرم ز 

ورس ياپ  رد  هتخیوآ  هلسلس  **** ورذت نوخ  هب  جارد  لگنچ 

غاز نوخ  رب  هدش  لبلب  يوتف  **** غاب ناسیون  روشنم  رضحم 

شرس ياضق  هتشگ  شلد  رس  **** شرکیپ هدش  موب  نآ  زک  موب 

میدا ار  نیمز  تخمیک  هتخاس  **** میسن لیهس  هب  ینامی  داب 

هتفای ناقفخ  لد  شپت  زا  **** هتفاتشب هک  لیجعت  هلال ز 

تسد هدرب  ورف  هلال  لد  يوس  **** تسرپ لیامش  داشمش  هیاس 

مامت بش  هنخان  بش  هدرب ز  **** ماف حبص  نمس  نیمیس  نخان 

نمسای خنز  رد  نانک  هاچ  **** نسر نیرز  فسوی  دش  هک  حبص 

دومن اضیب  دی  یسوم  وچ  باک  **** دوهج مسرب  كاخ  بصق  درز 

هتخادنارب هدرب  ورف  هچ  ره  **** هتخاس اود  بآ  نآ  هب  كاخ 

خاش هداد  ابص  هب  ار  يور  هیاس  **** خارف نادیم  هتفای  رحس  رون 

ار دیب  رس  داب  هدز  هناش  **** ار دیشروخ  بل  هدیزگ  هیاس 

رابیوج فرط  رب  نانک  صقر  **** راسخاش ملع  زا  رون  هیاس و 

دوب دوع  نآ  رمجم  لگ  شتآ  **** دوب دوصقم  هک  راخ  نآ  دش  دوع 

هدش لگ  رمک  هشفنب  فلز  **** هدش لبلب  ربنم  لگ  ندرگ 

رتزادنا رکش  یماظن  لگ ز  **** رتزاوآ شوخ  دواد  غرم ز 

لوا تولخ  هرمث  شخب 17 - 

تفرگ رس  زا  یقشاع  کبس  هجاوخ  **** تفرگرب یفرط  زا  باقن  داب 
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يا هدنکفا  سفن  رکش  لگ و  رب  **** يا هدنخ  رکش  دید  یسفن  لگ 

هتخوس بصق  وچ  ار  هم  نمرخ  **** هتخود بصق  هامنآ  هنتف 

هتفای کمن  قرف  زا  مدق  ات  **** هتفاب هرز  فلز  زا  رمک  ات 

دش زیر  کمن  دید  وا  رد  هک  ره  **** دش زیگنا  کمن  نوچ  وا  ندید 

هتخیر ناکمن  نیریش  رکش  **** هتخیمآ رکش  اب  شکمن  ات 

رادقوط شخنز  یطوط  رس  نوچ  **** راسمرش شرکش  زا  غاب  یطوط 

شک هب  یجنرت  وچ  نیمیس  بغبغ  **** شوخ جنران  وچ  درگ  خنز  ناز 

ناتسود لم  وچ  یبیرف  هبوت  **** ناتسوب لگ  وچ  يزاون  تسم 

تسکش نوخ  ربط  هب  دزربط  زغم  **** تسد هب  نوخ  ربط  راو  يربط  بل 

رت بالج  همه  یتابن  کشخ  **** رکشین زا  رتزبس  یلگ  خرس 

دوب زور  فدص  ياس  هیلاغ  **** دوب زوسرگج  هک  شدوع  وچ  لاخ 

زا
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هام يور  هدش  لاخ  نت  هلمج  **** هایس لاخ  هناد  نآ  مغ 

رتزورفا بش  باتهم  لعل ز  **** رتزوس رگج  دیشروخ  عزج ز 

تشاد گنت  نهد  نادیم  وچ  هار  **** تشاد گنسرف  هب  هک  لد  هنب  زا 

تشگ هراپ  نم  لد  نم  رگج  رب  **** تشگ هراوخ  رگج  هک  شتخس  لدنا  ز 

يرگنوسفا هب  هزمغ  اعد  هب  خر  **** يروخ رکش  هب  هدنخ  نخس  هب  بل 

راو هرهم  یکی  هدنام  رذگهار  **** راد هرهم  نهد  هقح  وچ  هتسب 

دیشک یطاسب  درک و  یبجعلب  **** دید هرهم  نآ  هقح و  نآ  وچ  قشع 

داشگ مناج  ندرگ  زا  نت  قوط  **** داشگ منایم  تروص ز  هسیک 

تشذگرب نهد  متایح ز  باک  **** تشذگرد نم  تقاط  زا  نم  راک 

دیشک نهآ  هب  راک  نآ  هرقن  **** دید وید  امرگ  تمیزع  لقع 

تفرگ یم  لگ  هب  دیشروخ  همشچ  **** تفرگ یم  لد  مغ  يداش  هب  هک  لد 

دوب یم  مه  هدز  یم  رگ  هراچ  **** دوب يو  مغ  هراوخ  مغ  سنوم 

نم غاب  زا  هزبس و  زا  ربخیب  **** نم غاد  زا  تیصان  شبتب  يا 

وا بآ  کشرس  دوب و  رحس  غاب  **** وا بات  رظن  دوب و  کلف  هزبس 

دوب صالخا  تروص  هنیآ  **** دوب صاخ  یگدرپ  شخر  هکناو 

تسدب دمایب  هتشر  نیا  رس  ات  **** تسشن وناز  رس  رب  مرس  هکسب 

ما هتفر  نینچ  هک  ور  نینچ  هار  **** ما هتفر  نیقی  هار  زا  رفس  نیا 

راذگ یماظن  هب  یماظن  راک  **** راهنیز يا  هن  وت  هر  نیا  مرحم 

هنابش ترشع  رد  مود  تولخ  شخب 18 - 

سنج يانبا  هس  ود  اب  مد  هس  ود  دز  **** سنج يانمت  هب  بش  یکی  هجاوخ 
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هتساوخ اعد  هب  ياهتساوخ  **** هتسارآ رحس  نوچ  یبش  تفای 

راگزور زا  رت  هدوسآ  یترشع  **** راهبون نوچ  هتخورفا  یسلجم 

شنهاریپ فسوی و  هد  حرش  **** شنزور سفن  زا  روخب  هآ 

هتخیر سگم  رپ  شرکش  رب  **** هتخیر سسع  نوخ  بش  هنحش 

فرگش رد  افو  هب  نانیشن  هدرپ  **** فرگش رد  اون  هب  ناسانش  هدرپ 

میتی رد  رس  رب  ناشف  لعل  **** میدا عطن  رس  زا  لیهس  ياپ 

تخورف شتآ  لد  نوچ  لد  شتآ  **** تخوس عمش  رگج  نوچ  رگج  عمش 

رکش زاسرکش و  دوع  **** زورف سلجم  رمجم  قبط  رد 
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زوس دوع 

دناشفیم رز  هچراتسد  هب  عمش  **** دناشفیم رکش  بالگ  هشیش ز 

زیر ماداب  رکش و  ناهد  مشچ و  **** زیخ هسوب  یم  نالقن  یپ  زا 

زاب قشع  مهب  خیرم  هرهز و  **** زاس هتکن  مهب  ماداب  رکش و 

هدمآ شون  هزویرد  هب  هدنخ  **** هدمآ شوگ  هزاورد  هب  هدعو 

ریش ریجنز  هدش  وهآ  هفان  **** ریز هب  یگنلپ  وچ  هبور  هفین 

ناشف رهاوج  صقر  زا  یتسآ  **** ناشک نماد  شک و  نابیرگ  زان 

تسم هناورپ  هدولآ و  یم  تشط  **** تسد هب  یم  حدق  یقاس  وچ  عمش 

هتخادنارس هنارکش  هب  عمش  **** هتخادنارپ هناورپ  وچ  باوخ 

تسرد يادا  هب  هتسکش  همخز  **** تسچ هدرپ  نآ  رد  هرهز  یگدرپ 

غارچ زا  غارچ  هدنناتس  رون  **** غامد زا  غامد  هدنیابر  باوخ 

هتفای یسفن  رد  یسفنمه  **** هتفای یسک  رمع  همه  هچنآ 

ناج هب  ناج  نت و  هب  نت  لد و  هب  لد  **** نامز ات  نامز  هدنتسرف  لزن 

دنتخادنا مدع  رد  مدع  تخر  **** دنتخادرپ هک  هرجح  نازا  یتفگ 

تسکش ایرث  غرم  رپ  تفه  **** تسب زاب  رپ  هب  همان  برط  غرم 

نز بآ  ناکمن  شوخ  رگج  رب  **** نزباب زا  رحس  غرم  شتآ 

هام تسد  زا  رت  هتسب  کلف  ياپ  **** هاگحبص زا  رت  باوخ  نارگ  غرم 

ناگناوید هقلح  يرپ  فلز  **** ناگناگیب هدرپ  رد  هقلح 

يرتشگنا هقلح  زا  رت  گنت  **** يرتشم لد  هقلح  نآ  مخ  رد 

ناگدازآ لد  رب  يرپ  وچمه  **** ناگدازیرپ هدروآ  نتخات 
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هتشادرب هژم  كونب  راخ  **** هتشاک نمس  خاش  لد  هر  رب 

ناشدق نوران  ناج  نبلگ  **** ناشدخ رکشین  لد  هویم 

گنر بانع  هتسپ  زا  طخ  زبس  **** گنت ماداب  رکش و  هقدنف 

لاخ يودنه  هزمغ و  یلباب  **** لالح رحس  هتخاس  طخ  بش  رد 

ناتسودنه لباب و  ناهج  هتشگ  **** نانچ یلاخ  هزمغ و  زا  سفن  ره 

تفر هدید  يرگترایز  هب  لد  **** تفر هدیدنسپ  دنچ  يرظن  نوچ 

اهراک زا  رتریگهرگ  دهج  **** اهراخ زا  رتزیت  نابز  هزمغ 

دش راک  رب  هتخادنین  ریت  **** دش رادنامک  وچ  همشرک  تسش 

دیکچ لگ  نهد  زا  تایح  بآ  **** دیمر لد  سفن  زا  حیسم  داب 

تشاد شود  رب  هیشاغ  کلف  وچ  هم  **** تشاد شوگ  رد  هیلاغ  نمس  وچ  لگ 

خر نوچ 
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تخیرگ رد  رکش  هب  تیامح  هب  لگ  **** تخیر ماداب  رکش و  بل  و 

هدش یناج  هناختب  هژم  ره  **** هدش یناهج  ناج  يرظن  ره 

دیب کشم  قرو  رب  ناشف  کشم  **** دیپس میس  رس  رب  هیس  فلز 

باتفآ فت  دش ز  حزق  سوق  **** بآ زا  تسب  رمک  هک  نیمیس  بغبغ 

شرجنخ هژم  لیعامس و  مشچ  **** شرگشتآ خر  میهارب و  فلز 

هدش ناتف  سگرن  نآ  زآ  رجنخ  **** هدش ناحیر  هتسد  نیا  زا  شتآ 

یگدنز سفن  احیسم  وچ  بل  **** یگدنکفا هیام  یم  وچ  هسوب 

هدش نیورپ  هشوخ  هم  نمرخ  **** هدش نیرسن  لگ و  نوچ  خر  هب  يوخ 

رون يارغص  هتفای  رحس  طخ  **** روح نابیرگ  يوک  هدش  زاب 

نایماسرس وچ  رون  ناز  هتفیش  **** نایماع لد  ناصاخ و  تمه 

دوب هتسب  نابز  هک  وگ  نخس  مشچ  **** دوب هتسخ  ناهد  هک  يدانم  هزمغ 

دش میس  رد  رز  سگرن  وچ  ماج  **** دش میلقا  شیارآ  لگ  وچ  یم 

دنام تسدیهت  ربص  زا  تبقاع  **** دنام تسمرس  هریاد  نآ  رد  لقع 

دوبن یهآ  تقاط  ار  تقاط  **** دوبن یهار  هک  هدنخ  زا  نهد  رد 

تشاد گنهآ  رد  ریز  رس  هنتف  **** تشاد گنتاون  هدرپ  نارد  ربص 

زایا ثیدح  دومحم و  هصق  **** زاس دواد  همغن  رد  هتفای 

هدش ناوخلزغ  نالازغ  درو  **** هدش ناشفا  رکش  یماظن  رعش 

مود تولخ  هرمث  شخب 19 - 

هتفای لدب  زاب  هدش  هچنآ  **** هتفاب لزا  شرف  نآ  رب  رمع 

ناوخ تایحت  هدجس  نآ  رد  هدید  **** ناسر تیحت  همان  نآ  رد  شوگ 
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رظن نالازغ  مشچ  زا  رب  همرس  **** رکش ناکرت  هدنخ  زا  لد  گنت 

هاگ هنخر  بصق  وچ  ار  ملد  هدرک  **** هام وچ  اجنآ  نم  شوپ  بصق  كرت 

دوب هدنام  ورف  زور  ات  بشنآ  **** دوب هدناشفارب  تسد  بش  هب  هک  هم 

يدش ربارب  هسوب  نیمز  هب  ناج  **** يدش رپ  کبس  وچ  شا  هزمغ  كوان 

تشاد کشر  زا  هلبآ  غارچ  مشچ  **** تشاد کشا  رپ  هژم  شرون  عمش ز 

تفرگرب افو  هب  كربت  هب  لد  **** تفرگرد افجب  هک  یمتس  ره 

باتفآ وا  رزاگ و  نم  هدش  هگ  **** بآ يوج  نم  هزبس و  وا  هدش  هگ 

هک بشنآ  بطر  ناز 
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متشاد يربخ  رگ  مربخیب  **** متشاد يرب 

تشاد رود  ناگتفیش  زا  ون  هام  **** تشاد رون  زا  رمک  وک  ون  هم  ناک 

دوب شیب  وزا  دص  نم  زا  یتبغر  **** دوب شیوخ  هتفیش  هتفیش 

زوس هدرپ  يدشن  ار  ام  بش  رگ  **** زور يدوب ز  وچ  هک  انمت  هب  لد 

يدش تمایق  زور  سفن  مه  **** يدش تمالس  تفج  رگا  بشما 

باوخ هب  منیبن  رایسب و  میوج  **** باتفآ نوچ  بش  نآ  ینشور 

دوبن شوخ  مبش  درک  شوخبش  ات  **** دوبن شوخ  مبرط  بش  نانچ  هب  زج 

منک بش  نآ  هولج  یبش  هک  وب  **** منک برای  برای  بش  همه  ناز 

دوب جارعم  بش  اما  بش  دوب  **** دوب جاد  بش  هن  نآ  دیفس  زور 

دنک ناج  بش  همه  بش  نآ  مغ  رد  **** دنک ناک  کلف  لعل  رب  هک  هام 

تسبشکی نانچ  يانمت  هب  مه  **** تسبهذم شینمشد  بش  هک  زور 

رد دمآرد ز  حبص  نانز  غیت  **** رحس هار  هک ز  غراف  هدش  نم 

نم ناویا  رب  درک  ناور  بآ  **** نم ناگژم  دیشروخ ز  شتآ 

نانک يزامن  دیشروخ  هماج  **** نانک يزاب  هدمآ  غابب  ربا 

تسکش ار  وبس  دنچ  وت  نم و  نوچ  **** تسب دیشروخ  هک  همشچ  نیا  هضوح 

باتفآ قرو  زا  یلط  رز  **** بان میس  رب  هدز  هراتس  خرچ 

دش زیرنوخ  یپ  زا  تسدب  هنشد  **** دش زیخ  کبس  بسخ  نارگ  حبص 

هتخاس وا  هنشد  رپس  ناج  **** هتخادنا رپس  شفاصم  نم ز 

تسکش لپ  وا  رب  درک و  یشک  هنشت  **** تسج يوج  زا  رحس  مناج  یپ  رد 

نم تافاکم  تسنیا  رحس  یک  **** نم تابارخز  دمآرب  گناب 
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متشاد یسب  زورفا  بش  عمش  **** متشاد یسک  هک  نیز  كرتشیپ 

دوبن یئوگ  وت  هک  دش  نانچ  تسین  **** دوسچ مدنامن  عمشنآ  بشنآ و 

درک هبنپ  ارت  هک  شک  نارد  مشپ  **** دروخ شون  وت  هک ز  نز  نارد  شین 

دوب ناسآ  هتخوس  نتخوس  **** دوب نآ  باوص  هک  نک  یشک  ماخ 

تسیرگ نوخ  نم  تقفش  زا  قفش  رب  **** تسیرگنب نم  هیرگ  رد  وچ  حبص 

ممد زا  درسف  دیشروخ  همشچ  **** ممغ زا  زور  نمرخ  دش  هتخوس 

مرهز همه  اب 
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داد دیشروخ  هرهم  مبش  رام  **** داد دیما  کلف 

متفای ربخ  هچ  رگ  مربخیب  **** متفای رحس  رون  رثا  نوچ 

تفای هگرحس  رون  رتشیب ز  **** تفای هار  ناور  دهم  نیرد  هک  ره 

وت ياه  برط  زور  زا  هیس  ور  **** وت ياهبش  همه  تلاجخ  يا ز 

ما هدرک  یتفرعم  زا  تفص  نآ  **** ما هدرک  یتفص  بش  نیزا  هک  نم 

تسیئانیب رهوگ  وا  رد  عمش  **** تسیئاهنت هدرپ  تفص  بش 

دش هتسخلد  هس  ود  کشا  هلان و  **** دش هتسب  وا  رب  هک  یبالگ  دوع و 

دوب ردق  بش  تالایخ  رون  **** دوب ردص  نارد  هک  یبوخ  همهناو 

دروخ راگنز  هدرپ  نیا  رد  تسیک  **** درون یگنز  هدرپ  نیا  مرحم 

تستخورفین عمش  نازا  رتشوخ  **** تستخومآ یگناورپ  هک  حبص 

یسر یغارچ  هب  یماظن  وچ  ات  **** یسر یغادب  عمش  نازک  شوک 

نادزی رهق  تسایس و  رد  لوا ) تاجانم   - ) شخب 2

هدش اناوت  وت  زا  فیعض  كاخ  **** هدش ادیپ  وتز  یتسه  همه  يا 

تاذب مئاق  وت  وچ  مئاق  وتب  ام  **** تانیاک تملع  نیشنریز 

ین دننام  وتب  سک  سکب و  وت  **** ین دنویپ  تروص  وت  یتسه 

یئوت دریمن  تسدرمن و  هکناو  **** یئوت دریذپن  ریغت  هچنآ 

تسارت سدقت  یلاعت و  کلم  **** تسارت سب  اقب  یناف و  همه  ام 

نوتسیب ینک  وت  ارضخ  هبق  **** نوکس دراد  وت  نامرف  هب  كاخ 

داد هک  ناج  کمن  ار  دسج  کید  **** داد هک  ناگوچ  مخ  ارکلف  وت  زج 

دنز قحلاانا  هک  درای  هک  وت  زج  **** دنز قلبا  رب  کناب  تمدق  نوچ 
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وت مان  ششک  زا  قشع  تقاط  **** وت مارآ  يدمان  رگا  یتفر 

تفرگرب نارگ  راب  نیمز  تشپ  **** تفرگرب ناهج  هار  تمرک  ات 

دوب هداتفا  مکش  زا  نیمز  فان  **** دوب هداز  تمرک  تشپز  هنرگ 

مارح شتسرپ  تسه  رب  وتب  زج  **** ماظن دریگ  وتز  شتسرپ  دقع 

هب شومارف  وت  دای  هن  هچ  ره  **** هب شوماخ  وت  يایوگ  هن  هک  ره 

تست مان  شوختسد  رحس  غرم  **** تست ماج  شکتسد  بش  یقاس 

درون رد  مهب  هدرپ  نآ  منم  رگ  **** درف يآ  نورب  زادنارب و  هدرپ 

ياشگاو ناهجز  ارناهج  دقع  **** يامناو کلف  هب  ار  کلف  زجع 

نک خسم  **** ار مایا  تیآ  نیا  نک  خسن 
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ار مارجا  تروص  نیا 

هدزاب مدع  هب  ار  نیمز  ماو  **** هدزاب ملق  هب  ارنابز  فرح 

نک رود  ضرعز  ارنایرهوج  **** نک رون  یب  هنب  ارنایتملظ 

نکفرد مهب  هیاپ  هن  ربنم  **** نکش رد  مهب  هشوگ  شش  یسرک 

نز هرهز  حدق  رب  لحز  گنس  **** نز هرهم  نیا  لگ  رب  هم  هقح 

ار زور  بش و  غرم  نکشب  رپ  **** ار زورفا  بش  دقع  نیا  نک  هناد 

شابموگ نیمز  تشخکی  بلاق  **** شارت رب  لگ  هتشپ  نیا  یمز  زا 

زیخمرب وگ  هیبخا  تفیب  ههبج  **** زیرب نودرگ  تهبج  زا  بش  درگ 

رایب یمیدق  هار  زا  يا  هدرپ  **** راگزورون هار  نیزا  یک  ات 

نوکس تاکرح و  زا  خرچ  ندرگ  **** نورب شک  نورب  زادنارب و  حرط 

ار داب  ناشن  كاخ  زا  رتریز  **** ار دادیب  شتآ  زیرب  بآ 

زودب ناتسرپ  دیشروخ  هدید  **** زوسب ناسانش  كالفا  رتفد 

لایخ یتشم  هدرپ ز  نیا  نک  زاب  **** لاله قوطز  جرب  نیا  نک  رفص 

دنهد یئاوگ  شیوخ  مدع  رب  **** دنهد یئادخ  رارقا  وت  هب  ات 

میا هدنز  وت  هب  هک  ناج  نت  همه  لگ  **** میا هدنب  ام  هک  هتسب  رمک  هچنغ 

شیزیوآ وت  هکنآ  تسلدب  یب  **** شیزیرنوخ وت  هکنآ  تستید  یب 

يروآزاب وت  هتفر  ورف  زور  **** يروآ زارد  وت  ار  بش  لزنم 

ام ار ز  یسک  هن  تیاکش  يور  **** ام ار ز  یسب  رهق  ینک  هچرگ 

يا هداد  نابز  هب  لد  ینشاچ  **** يا هداد  ناج  هب  لقع  ینشور 

تفای وت  زا  تایح  بآ  دوجو  غاب  **** تفای وت  زا  تابث  بطق  شور  خرچ 
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تسایتوت شاوت  كاخ  رثا  زک  **** تسابص داب  هن ز  نیرسن  هزمغ 

تست حیبست  یپ  زا  نابز  هلمج  **** تست حیباصم  هک  نسوس  هدرپ 

تست يوک  رس  كاخ  ناهج  ود  رد  **** تست يوگ  یکی  هک  یماظن  هدنب 

نک دازآ  مغ  ماد  زا  شندرگ  **** نک دابآ  تفرعم  زا  شرطاخ 

مدآ شنیرفآ  رد  لوا  تلاقم  شخب 20 - 

دوبن یتسه  هزاوآ  مدع  رد  **** دوبن یتسرپ  قشع  نیاک  لوا 

درک زاب  رد  دمآ و  دوجو  يوس  **** درک زاس  مدع  متک  زا  یلبقم 

ناگداز يرشب  نیرتشیپ  **** ناگداز يرپ  لفط  نیسپزاب 

هتساخرب هداتفا و  ملع  نوچ  **** هتسارآ ملع  تفالخ  هب  نآ 

مدآ ملع 
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وا كاخ  فرش  هنیط  رمخ  **** وا كاپ  تفص 

یفریص مه  رز و  مه  کحم و  مه  **** یفص مه  ردک و  مه  رهگ  هب  نآ 

نایکاخ هنیآ  درف  طخ  ون  **** نایکالفا هنتف  ون  دهاش 

راد هرای  کلف  تفه  زا  شدعاس  **** راگن ار  ناج  دعاس  وا  هرای 

هتخیمآ مهب  رهوگ  ود  زغم  **** هتخیگنارب هراوهگ  ود  نآ ز 

نایناحور یقاس  بستحم و  **** ناینادنز تعلخ  شکشیپ 

وا راک  رد  هدش  تردق  يرکب  **** وا رازاب  هدش  تقلخ  دح  رس 

ناوخ سرد  وا  رب  هلاس  لهچ  ریپ  **** نابز ژم  ژک  هزور  لهچ  لفط 

هدمآ تشهب  غاب  زا  ینبلگ  **** هدمآ تشبن  قشع  یطخ  بوخ 

تسرتالاب هک  خاش  نازا  یغرم  **** تسرتانیب هک  هدید  نازا  يرون 

نیمز رب  رس  هدمآ  ار  همه  ناز  **** نیچ هناد  کلف  ناغرم  هدش  وز 

مه هیلح  هتخادنا و  رد  هلح  **** مرک هار  هناد ز  یکیب  وا  و 

يا هنارکش  هزاوآ  زا  رتمک  **** يا هناد  نینچ  ماد  رد  هدمآ 

هدمآ دوجس  هب  ملاع  هلمج  **** هدمآ دوجوب  اهاعد  هب  ناز 

يا هدیروش  هدجس  هدش  وهس  **** يا هدید  ره  هلبق  نآ  رد  رب 

غاد سیلبا  رب  گربلگ و  همه  رب  **** غاب تشه  زا  يو  ناشفا  لگ  هتشگ 

ین مارآ  سفنکی  شمرا  رد  **** ین مادنا  رد  شیطاشن  وت  یب 

تشادن یئاهر  وت  راک  مغ  زک  **** تشادن یئایک  راک  نآ  تقاط 

هتفاکشب ودب  مدنگ  لد  نوچ  **** هتفات شرگج  مدنگ  یمرگ 

وا رب  وج  یکی  هب  ندروخ  مدنگ  **** وا رب  ون  هدش  هک  ام  يوزرآ  ز 
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تشادن یئاون  گنس  یمز و  یب  **** تشادن یئاپ  رس و  مدنگ  وچ  هک  وا 

دیپس ور  دشن  دنتسکشن  ات  **** دیما نآ  تسرن  دندنکفن  ات 

هام تخمیک  وچ  هنادوج  هتفای  **** هاک وچ  شمیدا  هتشگ  نوگ  مدنگ 

يامن مدنگ  وج  يا  وت  مغ  رد  **** يامزآ كاخ  هدش  مدنگ  وج و  نوچ 

شمدنگ لد  وچ  هنهرب  هدرک  **** شمدرمان مدنگ  نآ  ندروخ 

درب هار  زا  شمدنگ  یلدکی  **** درب هاوخدب  هک ز  يراوخ  همهنآ 

تسیگدرخ یب  هیام  وا  يدرخ  **** تسیگدرسفا رگج  زا  تخس  مدنگ 

زاب نهد  ياپ  ات  رس  زا  **** درک زاس  وا  ندروخ  نوچ  مدرم 
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درک

هدش مدنگ  هناد  نآ  وت  ماد  **** هدش مگ  ناج  هتشر  رس  وتب  يا 

بیرف مدآ  مدنگ  يروخن  ات  **** بیکشیم نکشیم و  نیوج  صرق 

شابم نابرد  گس  يریما  ریش  **** شابم ناطیش  وریپ  یلد  کیپ 

تسخن مدآ  هبوت  ینکن  ات  **** تسش وت  میدا  دیاشن ز  كرچ 

دیسر یئاج  هب  رذع  نآ  زا  مداک  **** دیسر یئاطخ  هک  ارنآ  هب  رذع 

دش كاخ  هعرزم  نیا  عطقم  **** دش كانسوه  هناد  یپ  نوچ ز 

درک ماد  نیا  هدنکفا  نتشیوخ  **** درک ماخ  عمط  هناد  رد  هک  دید 

ار هدرپارس  بیدنا  رسب  دز  **** ار هدرمژپ  لگ  نیا  دناسر  بآ 

تخیرب یهایس  كاخ  نآ  رس  رب  **** تخیرگ اجنآ  هنگ  نیا  زا  هیسور 

ناتسودنه هب  درک  يرگلین  **** نامسآ مخ  لین  زا  یتدم 

دش هتسر  شمدق  رد  ایگ  لین  **** دش هتسش  کلف  لین  زا  شفک  نوچ 

مالک ریز  هدز  رب  اطخ  فلز  **** هام وچ  ینعی  هدش  یئاتخ  كرت 

تفرگ تفالخ  هب  ار  نیمز  کلم  **** تفرگ تفاطل  هبوت  زا  شلد  نوچ 

تشون ام  رب  هعرزم  نآ  یفقو  **** تشگ لدع  یمز  رد  افو  مخت 

داهن ردشش  هرجح  نیا  رد  هلمج  **** داد سودرف  نزاخ  ودب  هچره 

تسارت شدورد  ار و  وا  شنتشک  **** تسارت شدوس  هک  هیام  نیزا  روخرب 

تسرگنالاپ تحار  زا  رخ  جنر  **** تسرمجم سفن  زا  دوع  هلان 

دنتخاس ارت  فطل  دزمان  **** دنتخادرپ وچ  وتیب  ارت  راک 

راخ وچ  ناتسب  رگنل  يوشن  ات  **** راهب جوم  هب  شاب  لگ  یتشک 
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ناج هب  شتآ  دوشیم  لد  هب  باک  **** نازخ يدیدب  وچ  وش  لد  هب  هار 

تسین تیریلد  تسه  تلد  هچرگ  **** تسین تیریش  لد  يریش  تروص 

ياج دبنجن ز  بوچ  دص  هب  کیل  **** يارس شقن  تسب ز  ناوت  ریش 

تدبیز یمن  كاخ  زج  یکاخ و  **** تدبیز یمن  كالفا  تعلخ 

تسرد ینوزف  هب  مغ  یمک  هب  لد  **** تسرد ینوبز  هب  تراک  علاط 

دنبرهش ارت  وچ  یئاشگ  رهش  **** دنلب رهپس  درک  ارچ  هنرو 

شاب هتسهآ  کلف  اب  یکلف  رد  **** شاب هتسب  نایم  رادرک  هریاد 

دوب شوخ  نآ  کت  ینامن ز  زاب  **** دوب شتآ  هشیپ  یکت  زیت 

شاب و تفص  بآ 
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نارگ تمیق  هب  تسه  کبس  باک  **** نارب رتکبس 

دنتفای یکبس  رد  ناج  تمیق  **** دنتفای یکنت  رد  نت  رهوگ 

فاق هوک  زا  يرتناجنارگ  وت  دوخ  **** فاوط رد  دوب  حور  کبس  داب 

رادم دوخ  يوسب  هشفنب  وچ  خر  **** راخ وچ  یگنر  هدنبیرف  هنرگ 

تست يوس  وت  هدید  نآ  یپ  زا  **** تست يور  اج  همه  لقصم  هناخ 

يدش درجم  چیه  نوچ  همه  زا  **** يدش دح  ره  هدنریذپ  هچرگ 

تسد هب  يراد  هنیآ  رهپس  وچ  ناز  **** تسرپ تروص  وت و  یشیوخ  قشاع 

یشکرد یکمن  یب  نیا  زا  نماد  **** یشچ دوخ  کمن  یگنس  وج  رگ 

زیرگرد ادخ  هب  دشاب  هچ  قلخ  **** زیرگرد افو  هب  نک  اهر  ملظ 

نک رارقا  نتشیوخ  يدب  رب  **** نک راک  نارب  نیب و  وا  یکین 

سردایرف تمحر  دنک  لضف  **** سفن يرارب  راو  لجخ  وت  نوچ 

وا نتفای  شزرمآ  دیمون و  هاشداپ  ناتساد  شخب 21 - 

باوخ هب  ار  يرگدادیب  تروص  **** باوص يارب  دید  يرگداد 

درک هچ  ملاظم  زور  زا  تبش  رد  **** درک هچ  ملاظ  وت  اب  ادخ  تفگ 

تانیاک همه  هب  مدیرگن  رد  **** تایح دمآ  رس  هب  نم  رب  وچ  تفگ 

تسارک تیانع  مشچ  ادخ  هب  ای  **** تسارک تیاده  دیما  نم  هب  ات 

دوبن نظ  مرک  هب  ار  یسکچیه  **** دوبن نم  زا  یتقفش  سک  لد  رد 

دیماان لد  هتشگ و  لجخ  يور  **** دیب وچ  رب  نم  هب  داتفارد  هزرل 

متخاس قح  شزرمآ  هب  هیکت  **** متخادنارد باقرغ  هب  حرط 

راذگرد رذگرد و  نالجخ  زا  **** راسمرش رد  وت  هب  نیکسم  نم  یک 
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ما هتشگ  در  همه  زک  منکم  در  **** ما هتشذگب  وت  نامرف  هچرگ ز 

نکب يراک  همه  فالخ  هب  ای  **** نکب يرارش  هب  نم  بدا  ای 

ناسکیب سک  درک  نم  يرای  **** ناسر يرای  دید ز  ملجخ  نوچ 

تفرگرب ارم  دنکفا و  نم  رای  **** تفرگرد منخس  ار  مرک  ضیف 

دوب تمایق  ياغوغ  هنحش  **** دوب تمادن  هب  ناک  یسفن  ره 

جنر يوزارت  تسنایز و  لیک  **** جنس داب  يا  وت  ياهسفن  هلمج 

ریگ هدومیپب  لاس  نیا  هم و  نیا  **** ریگ هدوب  تهم  لاس و  نایز  لیک 

هتشگ و یهت  لیک  **** رد گنس و  یب  وت  يوزارت  هدنام 
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رپ هنامیپ 

نکم وزاب  هرهم  لگ  هرهم  **** نکم وزارت  گنس  یمز  گنس 

يا هدنز  ودب  هچنآ  تسفن  کی  **** يا هدنب  ودب  هچنآ  تسمردکی 

هدب یناوتب  ات  ناتسم  دوخ  **** هدب یناتس  هدرپ  نیا  رد  هچ  ره 

یهت تناهد  دازآ و  تندرگ  **** یهب دشاب  هک  زورنآ  دوب  ات 

تندرگ نانز  هریپ  شکراب  **** تنماد دوبن  نامیتی  ماو 

ار هدولآ  نماد  نیا  نک  حرط  **** ار هدوپ  نهک  شرف  نیا  له  زاب 

ریگ هشوگ  ناهج  یماظن ز  وچ  ای  **** ریگ هشوت  هر  یپ  نابیرغ  وچ  ای 

فاصنا يرادهگن  لدع و  رد  مود  تلاقم  شخب 22 - 

وت ياپ  ناروجات  رهگ  يو  **** وت يار  ناروناج  کلم  يا 

بلط یهلا  جات  يرهگ  رو  **** بلط یهاش  هناخ  یکلم  رگ 

تسین هاگآ  سکچیه  وت  نم و  زج  **** تسین هار  رگد  هک  ملاع  يوسناز 

دنا هدرک  يرظن  تدایز  وت  رد  **** دنا هدرورپ  هک  رون  یلزا  ناز 

تست رهب  زا  کیب  کی  ناهج  دقن  **** تسترهش ناهج  یبیرغ و  دقن 

تسارت یئاشگ  هنیس  نیا  نک  هنیس  **** تسارت یئایک  راک  نیدب  کلم 

تسرت نوزفا  وت  ردق  ناهج  ود  زا  **** تسرت نوریب  هریاد  زا  وت  رود 

رگم ینیبب  شیوخ  خر  وت  ات  **** رحس دش  نآ  یپ  زا  راد  هنیآ 

تست باوخشوخ  یپ  زا  تفص  لفط  **** تست بارحم  هک  دهم  نیا  شبنج 

یئوت مهنآ  دوب  رگ  یسک  وت  نوچ  **** یئوت مه  ناج  یسیع  لد و  غرم 

تسشوخلد نآ  زا  دنیب  یم  وت  يور  **** تسشتآ رپ  هک  دیشروخ  هنیس 
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ون يور  درگن  نوچ  دنز  هدنخ  **** وت يوم  نوچ  هتساک  دوش  هک  هم 

يا هن  ملاع  هدنب  روخم  هصغ  **** يا هن  مک  سک  هک ز  روخ  شوخ  ملاع 

شاب تسد  یهت  داب  نوچ  همه  زو  **** شاب تسپ  نیمز  كاخ  نوچ  همه  اب 

هتخیگنارب كاخ  دوب  درگ  **** هتخیمآرد هن  هب  یهت  كاخ 

یئیدنوادخ هناگادج  تنیا  **** یئیدنسروخ هنرب و  ادخ  هب  لد 

تساجک تناما  میئاجکب و  ام  **** تساجک تناید  نید و  ربخ  وگ 

دنا هداد  شربخ  ملاع  يوسناز  **** دنا هداد  شرثا  نید  زک  لدنآ 

تسدب يرایب  زین  نآ  رگم  ات  **** تسه تایند  هک  زاس  نید  هراچ 

دینش دیابن  وید  نکم  نک  **** دیرخ یناوتب  ایند  هب  وچ  نید 

زا دور  یم 
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ایمیک ینمب  یگنس  وج  ره  **** ابرهک نیا  رهوج 

ناتسیم رز  هدیم و  نیمز  كاخ  **** ناتسیم رهگ  زادنیب و  گنس 

دهد یم  هد  دهاوخ و  یکی  وت  زا  **** دهد یم  هر  هشوت  ارت  هکنآ 

تسین تینایز  هک  رخآ  نک  دوس  **** تسین تیناتس  هیام  نیا  زا  رتهب 

دنا هدرک  نینچ  راک  نارگداد  **** دنا هدرک  نید  ندرورپ  وت  راک 

تسیا هشیپ  نهیم  موق  نیا  زا  نتسر  **** تسیا هشیدنا  تحلصم  يرگداد 

هاپس رهش و  همه  دهاوخ  وت  کین  **** هاوخ کین  يوش  وچ  ار  هپس  رهش و 

تسیرازآ مک  یقاب ز  تلود  **** تسیراک متس  کلم  رب  هناخ 

نآ زا  شیدنیب  نیب و  دوخ  هدرک  **** نآ زا  شیپ  ایب  تسه  یتبقاع 

تسیچ راکنیا  لصاح  یلجخ  زج  **** تسیچ رازآ  بلط  مدرم  تحار 

رد باقرغ  هب  ریبدت  یتشک  **** رد باوخشوخ  هب  لقع  هدش  تسم 

ریگ هدروخ  متس  هب  نامیتی  لام  **** ریگ هدروآ  فک  هب  نافیعض  کلم 

يروآ رذع  هچ  هک  يرادن  مرش  **** يرواد دوب  هک  تمایق  زور 

تسیتشدرز هک  دیشروخ  هب  تشپ  **** تسیتشپ يوق  هک  نک  نید  هب  يور 

درگم تبعل  یپ  ضیاح  نز  نوچ  **** درز يوگ  نیا  دش  خینرز  تبعل 

تسیخینرز تبعل  نیا  يزاب  **** تسیخیم هن  هدرپ  نیا  رد  هچ  ره 

غارچ نیز  دوخ  نغور  ناهر  زاب  **** غامد زا  حیسم  وچ  مد  وا  رد  داب 

نتخادنا رپس  یغارچ  شیپ  **** نتخادنا رپ  هناورپ  وچ  دنچ 

ياپ دیورب ز  تیسیع  رپ  ات  **** يارگ یسیع  هدرپ  نیا  نک  هراپ 

تفرگ ار  ناهج  فاصنا  رس  زا  **** تفرگ ارناج  گر  یسیع  وچ  هک  ره 
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نتفای ناوت  فاصنا  هب  کلم  **** نتفای ناهج  تسین  متس  مسر 

دهد تداب  هب  فاصنا  هن  هچناو  **** دهد تداد  هچ  تسلدع  هن  هچ  ره 

نک دابآ  تکلمم  يرگراک  **** نک داش  درخ  تسیریشب  لدع 

رارق دریگ  وت  لدع  زا  وت  راک  **** رادیاپ دوش  لدع  زا  تکلمم 

دوخ ریزو  اب  ناوریشون  تیاکح  شخب 23 - 

ناورسخ هبکوک  زا  دش  رود  **** ناوریشون بکرم  نانکدیص 

سکچیه رگد  روتسد و  ورسخ و  **** سب روتسد و  هدش  ورسخ  سنوم 

بارخ نمشد  لد  نوچ  یهد  دید  **** بای دیص  تیحان  نآ  رد  هاش 

هش لد  زو  **** رگیدکی رد  هدمآ  غرم  ود  گنت 
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رتگنت ناش  هیفاق 

دننزیم مه  هب  هک  يریغص  تسیچ  **** دننزیم مد  هچ  روتسد  هب  تفگ 

راگزومآ دوب  هش  رگا  میوگ  **** راگزور کلم  يا  ریزو  تفگ 

تسیرهوشانز رهب  زا  يا  هبطخ  **** تسیرگشمار یپ  زن  اون  ود  نیا 

دادماب وا  زا  دهاوخ  اهبریش  **** داد غرم  نادب  غرم  نیا  يرتخد 

ام هب  يراپس  دنچ  نینچ  زین  **** ام هب  يراذگب  ناریو  هد  نیاک 

روخم مغ  ورب  نیب و  کلم  روج  **** رذگرد نیزک  تفگ  شرگد  نآ 

رازه دص  تمهد  ناریو  هد  نیز  **** راگزور سب  هن  تسنیا  کلم  رگ 

تفرگرب ناغف  دروارب و  هاک  **** تفرگرد نانچ  ظفل  نیا  کلم  رد 

تسیچ هیرگ  زجب  دادیب  لصاح  **** تسیرگ یتخل  دز و  رب  رسب  تسد 

دیسر ناغرم  هب  هک  نیب  متس  تفگ  **** دیزگ نادند  هب  تشگنا  متس  نیز 

نایکام لد  هب  مناشن  دغج  **** نایکاخ تهج  زک  رگن  روج 

تسد راک  نیزا  رس  رب  منز  هک  سب  **** تسرپ ایند  هدش  لفاغ  نم  يا 

روگ يادرف  ندرم و  زا  ملفاغ  **** روزب مناتس  دنچ  ناسک  لام 

منک يزاب  هچ  هک  نیب  دوخ  رس  اب  **** منک يزارد  تسد  یک  یک و  ات 

راک هب  دیاین  هچنآ  منکن  ات  **** راگدرک ارم  داد  نادب  کلم 

دنا هدومرفن  هک  اهنآ  منکیم  **** دنا هدودنا  رز  هب  ار  مسم  هک  نم 

منک روخ  رب  هک  ياو  منک  ملظ  **** منک دب  ارچ  ملظ  زا  دوخ  مان 

داب مرش  مدوخ  ای ز  ادخ  ای ز  **** داد مرزآ  ملد  رد  نیا  زا  رتهب 

نم يادرف  یئاوسر  هب  ياو  **** نم ياشامت  زورما  دش  ملظ 
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ملد رب  ملد  هصغ  نیا  زا  دزوس  **** ملصاحیب نت  دش  ینتخوس 

نتخیر ناسک  نوخ  دوخ و  بآ  **** نتخیگنا متس  رابغ  دنچ 

زاب دنسرپب  دنسرپب و  زاب  **** زاتکرت نیا  نم  تمایق ز  زور 

لدگنت موشن  نوچ  ملد  گنس  **** لجخ منیشنن  نوچ  مدز  مرش 

مرب تمایق  هب  ار  یلجخ  نیاک  **** مرب تمالم  دنچ  ات  رگنب 

تسیگراچیب نم  رب  نم  هراچ  **** تسیگراب ارم  هچنآ  تسنم  راب 

درب هچ  نودیرف  تشادرب  هچ  ماس  **** درمش ناوتن  هک  جنگ  رهگ و  نیز 

رما و نیزا  نم  ات 
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تسد هب  مراد  هچ  رمالا  تبقاع  **** تسه هک  تیالو 

تشگ مرن  سرف  لعن  شسفن  زک  **** تشگ مرگ  نانچ  هراب  نآ  رد  هاش 

دیسر تیالو  هب  شزاون  يوب  **** دیسر تیار  هگ و  رگشل  هب  هکنوچ 

تفرگرب متس  هار  ودب  مسر  **** تفرگرب ملق  هطخ  نآ  زا  یلاح 

تشگنرب نآ  زا  رخآ  سفن  ات  **** تشبنرد متس  درتسگب و  داد 

ياجب شلدع  هزاوآ  هدش و  وا  **** يامزآ تخب  شدرگ  یسب  دعب 

یلداع مقر  شمان  هکس  **** یلدبحاص هطخ  رد  هتفای 

تفای مان  نیا  دز  لدع  رد  هک  ره  **** تفای ماجنارس  کین  یتبقاع 

راگدرک دوب  دونشوخ  وت  ات ز  **** راذگ اهلد  يدونشخ  هب  رمع 

بلط نارای  تحار  دوخ و  جنر  **** بلط ناراوس  دیشروخ  هیاس 

یهدنامرف هب  دنناسر  تات  **** یهدنامرد نک و  یناتس  درد 

شاب درمناوج  دیشروخ  هم و  نوچ  **** شاب درس  نیک  رهم و ز  زا  وش  مرگ 

درک زاب  ودب  يور  وا  یکین  **** درک زاغآ  لمع  یکین  هب  هک  ره 

سانشقح يدب  یکین و  هب  تسه  **** سایق يور  هدندرگ ز  دبنگ 

هاوخ رذع  نالجخ  نوچ  يوشن  ات  **** هانگ زا  باتب  يور  نک  تعاط 

تستعاط هب  همه  زک  نک  تعاط  **** تستعاس یکی  وچ  ایند  لصاح 

دنتساوخ لمع  وت  زا  تسنخس  نیا  **** دنتساوخ لیح  هن  روایم  رذع 

يدش رب  کلفب  یماظن  راک  **** يدش رسیم  راک  نخسب  رگ 

ملاع ثداوح  رد  موس  تلاقم  شخب 24 - 

ناشف ملاع  همه  رب  ینتسآ  **** ناشک نماد  هجاوخ  يا  سفن  کی 
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شاب رود  یمشتحم  زا  یتعاس  **** شاب روجنر  تحار  وشم  جنر 

تسیشیورد هدنب  یمشتحم  **** تسیشیدنا تبقاع  رب  وچ  مکح 

تساجک نامیلس  تسنامه  کلم  **** تساجک ناک  بلطم  نامیلس  کلم 

تسشن قماو  هک  تسنامه  مزب  **** تسب شارذع  هک  تسنامه  هلجح 

هدش ارذع  هداتفا و  قماو  **** هدش اهنت  کنیا  مزب  هلجح و 

تشگن یئوم  رس  شیوم  رس  زا  **** تشذگرد یسب  هچ  رگ  ناهج  لاس 

تسنز ندرگ  ملاظ  نامه  خرچ  **** تسندرگ يوق  مصخ  نامه  كاخ 

دنک ام  اب  هک  درک  افو  هک  اب  **** دنک انمت  هک  یتیگ  تبحص 

تسیچ كاخ  نیرد  هک  دناد  هچ  كاخ  **** تسیز كاخ  نیرب  هکسکنآ  دشکاخ 

یمدق ره  **** تسیا هدازآ  هرهچ  یقرو  ره 
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تسیا هدازکلم  قرف 

میا هداز  وزک  میئارچ  ریپ  **** میا هداد  ناهج  هب  یناوج  هک  ام 

تشاد ریپ  رسپ  هچرگ  ناوج  دوب  **** تشاد ریگ  رسپ  غرمیس  هک  ماس 

تسین هدنیارگ  وت  فالخب  زج  **** تسین هدنیاپ  هک  هدنیوپ  دبنگ 

دنک تنارگ  هزوک  لگ  هاگ  **** دنک تناروناج  کلم  هگ 

هدمآ گنت  هب  راک  زا  یسک  ره  **** هدمآ گنر  ود  شرف  نیا  رب  تسه 

دنرد ایرد  هب  هک  نانآ  کنخ  ياک  **** دنرد ارحص  هب  هک  یهورگ  هتفگ 

تسشوخ نابایب  هک  شتآ  رد  لعن  **** تسشک یتخس  رد  ایرد  هب  هکناو 

دنین ملسم  کشخ  رب  رت و  رب  **** دنین مغ  یب  هثداح  زا  یمدآ 

نتشاذگب نتشذگب و  هنب  نیز  **** نتشادرب هلفاق  نیا  دش  ضرف 

تسا هدنار  هد  هدرک و  نورب  رهش  **** تسا هدنام  ورف  هقلح  نیا  رد  هک  ره 

دنهد یم  ناشن  رود  زا  مدع  رد  **** دنهد یم  ناما  هک  اریور  هار 

دهد ترون  هچ  هیاس  نیا  تملظ  **** دهد ترورغ  هک  نک  اهر  کلم 

يربیم رد  هب  هزادنا  زا  يزاب  **** يربیم رس  هب  هچیزاب  هب  رمع 

گنرد نیا  تفرگ  هچیزاب  یپ  زن  **** گنر هچیزاب  دبنگ  نیا  شدرگ 

یلفاغ اشوخ  دوب  شوخ  تلفغ  **** یلقاع هبترم  زا  رتشیپ 

دیسر تیاهن  هب  يداش  تلود  **** دیسر تیاغ  هب  لقع  رظن  نوچ 

تسیگناوید هلمج  زا  یلفاغ  **** تسیگنازرف هن ز  ندوب  لفاغ 

شارتیم یملق  یسیونن  رگ  **** شارخیم یقرو  نیشنم  لفاغ 

نالبقم رمک  زا  رادم  تسد  **** نالدنشور تبحص  زا  شکم  رس 
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دنک لبنس  نماد  رد  هیلاغ  **** دنک لگ  یتبحص  مه  هک  راخ 

دنروآ تاصرع  رد  ار  هیداب  **** دنروآ تارب  هک  تمایق  زور 

ناگتسخ لد  هدروخ  رگج  بآ  **** ناگتسب نابز  دولآ  رگج  ياک 

اجک زا  تارف  ضیف  هیداب و  **** اجک زا  تایح  بآ  ار  وت  گیر 

ما هدرک  نوخ  هن  دیزیرم  گیر  **** ما هدروخ  نوخ  هک  هلان  دنز  گیر 

متخیمآرب دنچ  يرگج  اب  **** متخیر یکمن  یناخ  رس  رب 

موش ناروح  هنیتسد  مرحم  **** موش نارویغ  شوغآ  مه  وچ  ات 

دننک شتشهب  لاخلخ  برطم  **** دننک شتشرس  مکح  رب  وچ  مکح 

راک هب  ترورض  شیزور  دیآ  **** رایتخا کین  تبحص  دنک  هک  ره 

ناوخ **** تشگ رود  ناهج  ناکین ز  تبحص 
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تشگ روبنز  هناخ  لسع 

یمدآ زا  یمدآ  تسرذح  رب  **** یمدرمان رس  زک  رگن  رود 

دنا هدرب  نایم  ار ز  نایمداو  **** دنا هدرب  نایمدآ  زا  تفرعم 

تسیرپ نونکا  هک  تسنآ  یمدآ  **** تسیرب نامیلس  دهع  زا  کلف  نوچ 

متخیرگب هک  دوب  نآ  تحلصم  **** متخیمآرد هک  ره  سفن  اب 

تشادن یئافو  يوب  سک  تبحص  **** تشادن یئامه  رف  سک  هیاس 

نتشاد هگن  تسیچ  افو  قح  **** نتشاک افو  تسیچ  بدا  مخت 

دروخرب وزا  هک  يزور  دیآ  **** درورپ یم  هک  هناد  نآ  رگزرب 

ناقهد اب  نامیلس  تیاکح  شخب 25 - 

دیسر یغارچ  هب  نامیلس  داب  **** دیسر یغارف  هک  اجنآ  زا  يزور 

داهن انیم  هتخت  نیا  رب  تخت  **** داهن ارحص  هب  تخر  شتکلمم 

تشد هداس  نآ  رد  ریپ  يرگزرب  **** تشگ هراپ  شلد  هک  یعونب  دید 

هتخادنا مرک  ناد  هلغ  رد  **** هتخادرپ هلغ  یتشم  هناخ ز 

يا هشوخ  وا  هناد  ره  هتسر ز  **** يا هشوگ  رهب  هتشگ  ناشف  هناد 

داشگ نامیلس  ناغرم ز  قطنم  **** داشگ ناقهد  هک  هناد  نآ  هدرپ 

دروخ تسیابب  دوب  تردقنیاک  **** درمریپ يا  وش  درمناوج  تفگ 

نکم ینابز  غرم  ینم  وچ  اب  **** نکم یناشف  هناد  يا  هن  ماد 

راکم ناقهد  وج  یباین  بآ  **** راخم ارحص  لگ  يرادن  لیب 

میتشادرب هچ  میتشکب  هچناز  **** میتشاک نیمز  باریس  هب  هک  ام 

زورب يرآ  هچ  بآ  یب  هنشت و  **** زوس هناد  هعرزم  نیرد  وت  ات 
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بآ كاخ و  شرورپ  زا  مغراف  **** باوج زا  جنرم  تفگ  ودب  ریپ 

راگدرک زا  شرورپ  نم  هناد ز  **** راک تسین  ارم  کشخ  رت و  اب 

نم تشگنارس  کنیا  نم  لیب  **** نم تشپ  قرع  کنیا  نم  بآ 

ارم تیافک  هناد  نیا  منم  ات  **** ارم تیالو  کلم و  مغ  تسین 

دهدیم ممدصتفه  یکی  هناد  **** دهدیم مدوخ  هب  تراشب  هکنآ 

راب هب  دیآ  دصتفه  یکی  ات ز  **** راکم ناطیش  يزابنا  هب  هناد 

تسرد دیاشگ  هشوخ  هرگ  ات  **** تسخن دیابب  هتسیاش  هناد 

دنتخود نت  هزادناب  هماج  **** دنتخورفارب هک  ار  يرظن  ره 

يرس ره  دوبن  تلود  مرحم  **** يرخ ره  دشکن  احیسم  تخر 

درذگن یخلم  ياپ  روم ز  **** دروخ یلیپ  ندرگ  یندگرک 

ریفن درآرب  لیس  کی  هب  يوج  **** ریگ مارآ  دش  دور  دص  هب  رحب 

تسه
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درم رادقمب  درم  هبترم  **** دروجال هریاد  نیا  رد 

گنتب دیاین  زان  يردق  زک  **** گنردبحاص دیاب  ییتلود 

تسین زار  هلماح  یمکش  ره  **** تسین زان  هلصوح  یسفن  ره 

دوب یماظن  راک  یشک  زان  **** دوب یماخ  هک ز  میوگن  زان 

تیعر زا  تیاعر  رد  مراهچ  تلاقم  شخب 26 - 

یگناگیب هلوغیب  وت  لوغ  **** یگنادرم هدنکفا ز  رهپس  يا 

تسین شیئاقب  هک  يرمع  هب  هدنز  **** تسین شیئافو  هک  یکلم  هب  هرغ 

ناگرایس يزاب  شوختسد  **** ناگراوخیم هعرج  رپس  یپ 

هتخاس شضوع  یحارص  ماج و  **** هتخادنیب ریشمش  فحصم و 

تسرپ وسیگ  هدش  انعر  نز  نوچ  **** تسد هب  هتفرگ  هناش  هنیآ و 

درک هچ  ات  رگنب  ار  دوخ  يوسیگ  **** درم تفه  نآ  عبار  اب  هعبار 

راد مرش  ینز  هویب  رنه  زا  **** راسمرش وت  يدرم  زا  رنه  يا 

ینزکی زا  مک  هک  نز  مک  نز و  مک  **** ینکفا درم  يوعد  ینک  دنچ 

تسین داد  زا  رتبوخ  رنه  چیه  **** تسین دازآ  رنه  زا  لقع  ندرگ 

تست يور  رب  هن  لاخ و  نیا  دش  زغن  **** تست يوج  رد  هن  بآ و  نیا  دش  هزات 

دنلب خرچ  شیدنارد ز  کین  **** دنسپ یکین  رضحم  يا  هن  خرچ 

دوس هیام  نیدب  درک  ناوت  دوس  **** دومن دیابن  کین  رهگ  زج 

نتخیر ناسک  نوخ  دوخ و  بآ  **** نتخیگنا متس  كرابم  تسین 

رگم دیآ  مهب  تمه  هس  ود  ات  **** رتشیپ نیا  زا  يوعد  یسب  تفر 

سرتب ملظت  ریت  زا  بشمین  **** سرتب مدرم  تمه  زا  نک  داد 
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دنک اهرثا  هک  شرادم  راوخ  **** دنک اهرظن  هک  اجنآ  زا  تمه 

درک هچ  ات  نیبب  دومحم  نت  اب  **** درم ود  کی  نآ  هدولآ  تمه 

راک زور  دنک  هچ  ات  نیبب  وت  اب  **** رابغ یب  سفن  نیدنچ  تمه 

دنین مک  یفشک  زا  فشک  هر  رد  **** دنیپ کیالم  هک  یناورهار 

ناشهاگرحس ریت  يروخن  ات  **** ناشهار زا  نک  رود  متس  غیت 

تسیراگمتس هک  نیب  ناهج  طرش  **** تسیرادناهج طرش  يرگداد 

درک دابآ  دوخ  يادرف  هناخ  **** درک داد  یبش  هناخ  نیا  رد  هک  ره 

رجنس ناطلس  اب  نز  ریپ  ناتساد  شخب 27 - 

تفرگ رجنس  نماد  دز و  تسد  **** تفرگرد یمتس  ار  ینزریپ 

ما هدید  متس  هلاس  همه  وت  زو  **** ما هدید  مک  وت  مرزآ  کلم  ياک 

نم يور  ارف  دنچ  يدگل  دز  **** نم يوک  رد  هدمآ  تسم  هنحش 

دیشک میوک  رس  رب  ناشک  يوم  **** دیشک میورب  هناخ  زا  هنگیب 

داهن مناخ  رد  رب  متس  رهم  **** داهن منابز  دابآ  متس  رد 

تفگ
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تشک هک  ارنالف  وت  يوک  رس  رب  **** تشپژوک يا  بش  مین  نالف 

تساجک ینوبز  شیب  نیزا  هش  يا  **** تساجک ینوخ  هک  تسج  نم  هناخ 

دنک نوچ  ینزریپ  اب  هدبرع  **** دنک نوخ  نآ  هک  تسم  دوب  هنحش 

دنرب تیانج  هب  ار  نانز  هریپ  **** دنرب تیالو  لخد  نانز  لطر 

تستشادرب وت  لدع  نم و  رتس  **** تستشاد رظن  ملظ  نیرد  هکنآ 

نم حور  زا  نم و  زا  دنامن  چیه  **** نم حورجم  هنیس  دش  هتفوک 

رامش نیا  رامش  زور  دور  وت  اب  **** رایرهش يا  نم  داد  یهدن  رگ 

تمنیب یمن  دازآ  متس  زو  **** تمنیب یمن  داد  يرواد و 

دسر يراوخ  هچ  هک  نیب  ام  هب  وت  زا  **** دسر يرای  توق و  ناکلم  زا 

تسین زاخبا  تراغ  نیزا  رذگب  **** تسین زاس  ندتس  نامیتی  لام 

نز هریپ  هلپ  زا  رادب  مرش  **** نزم هر  نانز  هریپ  هلپ  رب 

ینک یهابت  هکنوچ  يا  هن  هاش  **** ینک یهاش  يوعد  يا و  هدنب 

دنک تیاعرب  تیعر  مکح  **** دنک تیالو  بیترت  هک  هاش 

دنهن ناج  رد  لد و  رد  شیتسود  **** دنهن نامرف  طخ  رب  رس  همه  ات 

يا هدرک  رنه  هچ  رخآ  یئوت  ات  **** يا هدرک  ربز  ریز و  ار  ملاع 

تفرگ يدنسپ  داد  زا  تکلمم  **** تفرگ يدنلب  هک  ناکرت  تلود 

يرگتراغ يودنه  يا  هن  كرت  **** يرورپ يرگدادیب  وت  هکنوچ 

دش هنادیب  وت  ناقهد ز  نمرخ  **** دش هناریو  وت  يرهش ز  نکسم 

نکب يراصح  تسد  تدسریم  **** نکب يرامش  گرم  ندماز 

تست زورما  وت  يادرف  سنوم  **** تست زورفا  بش  لیدنق  وت  لدع 
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راد دای  ینزریپ  زا  نخس  نیا  و  **** راد داش  نخسب  ارنانزریپ 

ناگراوخمغ خساپ  يروخن  ات  **** ناگراچیب رس  زا  رادب  تسد 

يا هشوت  یب  هشوت  زا  یلفاغ  **** يا هشوگ  رهب  ریت  ینز  دنچ 

يدمآ دیدپ  دادیب  یپ  زن  **** يدمآ دیلک  وت  ار  ناهج  حتف 

ینک مهرم  وت  شیر  نارگ  درگ  **** ینک مک  افج  هک  ینادب  هاش 

دوب شزاون  هک  دیاب  وت  مسر  **** دوب شزان  وت  هب  نافیعض  مسر 

راد ساپ  ار  هس  ود  ینیشن  هشوگ  **** راد سافنا  هزویرد  هب  شوگ 

تفرگ ناسآ  نخسنیاک  نایز  درک  **** تفرگ ناسارخ  میلقاک  رجنس 

رپ رد  **** تستخادنارب رود  نیا  رد  داد 
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تستخاس نطو  غعرمیس 

دنامن قلعم  كاخ  نیرد  بآ  **** دنامن قرزا  مراط  نیرد  مرش 

يرگ نوخ  هدش  بانوخ  لد  رب  **** يرگ نوزفا  دح  یماظن ز  زیخ 

يریپ فصو  رد  مجنپ  تلاقم  شخب 28 - 

دیسر شتآ  هب  بآ  داب  هب  كاخ  **** دیسر شوخبش  هب  رمع  شوخ  زور 

باتفآ تشذگ  راوید  رس  زک  **** باوخ تسم  يوش  هچ  دمآرب  حبص 

تسیریپ نیا  نکم  یناوج  مکح  **** تسیریگناهج هک  یپ  نیا  زا  رذگب 

دوب شیپ  نیزک  تسین  شکمن  ناک  **** دوب شیر  مغز  هک  لدنآ  دش  کشخ 

ياپ تشگ  نم  تسد و ز  دش  هلبآ  **** يار تشگ  هبت  لقع و  دش  هتفیش 

تسشیاسآ هگ  شکورف  ياپ  **** تسشیاشخب رس  ار  نیمز  وت  اب 

یگدوسآ یگدوسآ  زا  رتشوخ  **** یگدولآ یکاپ و  نیرد  تسین 

تفرگ يدرز  وت  باریس  هلال  **** تفرگ يدرس  وت  باتهم  همشچ 

زاتکرت رد  هدمآ  كرت  يزات و  **** زارط ات  شبح  تیوم ز  هب  يوم 

تست زومآ  بدا  یناوج  زور  **** تست زور  بش و  هک  یئوم  ود  ریپ 

دوب دنب  نیرد  ریپ  دوشن  دوخ  **** دوب دنچ  ناهج  هب  رتناوج  وت  زک 

درب شیناوج  يریپ و  دمآ  **** درب شینازخ  داب  لگ  هرپ 

دنا هتفگ  نینچ  بیع ، دص  يریپ و  **** دنا هتفریذپن  یناوج  بیغ 

تسیدیمون تیآ  دیپس  يوم  **** تسیدیشمج تلود  رگا  تلود 

مالس دناسر  گرم  زا  مخ  تشپ  **** مایپ درآ  لجا  زا  دیپس  يوم 

تسارک یئوگ  برای  ارم  تسین  **** تسارک یئوکن  یناوج و  کلم 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 1989 

http://www.ghaemiyeh.com


روخب یغیرد  تسغیرد  ياج  **** رس هب  لفاغت  هب  یناوج  تفر 

دوب فسأت  ياج  شندش  مگ  **** دوب فسوی  وچ  هک  ره  هدش  مگ 

تسیچ هک  ینادن  ریپ  يوشن  ات  **** تسیچ هک  یناوج  ردق  زا  یغراف 

نابغاب شدنکشب  دوش  ریپ  **** ناوج تخرد  تسغاب  دهاش 

تسشوخ یناوج  تسخلت و  يریپ  **** تسشتآ دوخ  همه  یناوج  هچرگ 

تسرتسکاخ یپ  زا  کشخ  مزیه  **** تسربون لگ  رهب  زا  رت  خاش 

دوب رز  یفریص  هیس  گنس  **** دوب رس  هیلاغ  هیس  يوم 

بسخم دمآ  رحس  کنیا  دش و  بش  **** بسخم دمآ  رسب  یناوج  دهع 

درک روفاک  وچ  عبط  ارت  کشم  **** دروخ روفاک  وچ  وت  عبط  شتآ 

ربا دروآ  دیپس  فرب  **** هام ودکی  دوش  درس  اوه  هکنوچ 
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هایس

تسیکی احیسم  دیشروخ و  هبلک  **** تسین رود  يزرگنر  زا  يرزاگ 

دش باتهم  هشیپ  يزرگنر  **** دش بآ  تفص  يراک  رزاگ 

درک هشیپ  يزرگنر  نازا  یسیع  **** دروجال هرک  نیا  تسرخ  گنر 

تسارت یمولظ  یلوهج و  غاد  **** تسارت یمور  یگنر و  نیزا  یپ  ات 

گنلپ نایم  تسا  هدیرب  تشپ  **** گنر ود  يوخ  هوک ز  رمک  رد 

سالپ یهاگ  یشوپ و  بصق  هاگ  **** سایق زا  تخرد  ناسورع  وچ  ات 

چیه يدرس و  هبج و  دص  یمرگ و  **** چیسب فلاخم  يوخ  نیا  زا  يراد 

گنچ هب  هلاس  همه  ارنآ  يرواک  **** گنلپ ریش و  وچ  شوپ  نآ  روخ و  نآ 

تسد هساک  ره  رس  رب  نکم  هچفک  **** تسه بآ  یمد  نان و  یمکش  ات 

وت دناتس ز  هک  ار  ایگ  بآ و  **** وت دناشنن ز  شتآ  رگا  نان 

ایگ یسیع  رخ  نوچ  يروخ  هک  هب  **** الص ار  ناسک  نان  ینز  هکناز 

درم بآ  دربن  ات  دهدن  نان  **** درک داب  مخ  كاخ  نیا  شتآ 

نایناحور شتآ  تسشبت  یب  **** ناینادنز همخد  نیرد  هن  رگ 

تسارچ شناوخ  هبرگ  یلد  ریش  **** تسارچ شناج  فسوی  یمد  گرگ 

ياسم مدنگ  وج و  نوچ  لد  هناد  **** يامن مدنگ  وج  یتشم  یپ  زا 

بابک شتآ  وچ  زاس  دوخ  لد  زو  **** بآ وچ  نک  دوخ  هنیس  زا  شروخنان 

روخم نالیلذ  مخز  يا  هن  كاخ  **** روخم نالیخب  نان  روخ و  كاخ 

نزب يراک  هب  تسد  نزم و  نت  **** نزب يراخ  همه  تتسد  لد و  رب 

شکتسد ناسک  شیپ  يوشن  ات  **** شوختسد ینکب  يراک  هب  هک  هب 
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نز تشخ  ریپ  ناتساد  شخب 29 - 

دوب ریگ  فرط  قلخ  زا  يرپ  نوچ  **** دوب ریپ  یکی  ماش  فرط  رد 

یتفای نآ  زا  يزور  يدز  تشخ  **** یتفاب ایگ  دوخ ز  نهریپ 

دنتخاس رپس  تشخ  نآ  دحل  رد  **** دنتخادنا رپس  نوچ  نانز  غیت 

دوبن شباذع  دوب  هنگ  هچرگ  **** دوبن شباقن  تشخ  نآ  زج  هکره 

راک دوزفا  رد  شیئازف  راک  **** راب راک و  نیا  رد  زور  یکی  ریپ 

درک زاغآ  نخس  یناوج  بوخ  **** درک زاس  اضق  هک  اجنآ  زا  دمآ 

ینوبز و هچ  نیاک 
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تسیگدنب رخ  هشیپ  نیا  لگ  هاک و  **** تسیگدنکفا هچ 

غیرد نان  یکی  دنرادن  وت  زک  **** غیت كاخ  رپس  رب  نزم  زیخ و 

نزب رگید  بلاق  زا  وت  تشخ  **** نکف شتآ  رد  تشخ  نیا  بلاق 

ینک فرصت  هچ  یبآ  لگ و  رد  **** ینک فلکتب  یخولک  دنچ 

راذگ ناناوجب  ناناوج  راک  **** رامش ناریپ  هلمج  زا  نتشیوخ 

نکم ینارگ  راک و  زا  رذگرد  **** نکم یناوج  تفگ  ودب  ریپ 

دوب ناریسا  راک  یشکراب  **** دوب ناریپ  هشیپ  ندز  تشخ 

تسد زورکی  وت  شیپ  مشکن  ات  **** تسه هک  مدیشک  هشیپ  نیدب  تسد 

جنر تسد  زا  مروخیم  یشکتسد  **** جنگ رهب  زا  مین  سک  شکتسد 

نکم ملالح  تسنینچ  هن  رگ  **** نکم ملابو  قزر  نیا  یپ  زا 

شرب زا  تشذگب  نایرگ  نایرگ  **** شرگتمالم ریپ  نخس  اب 

دوب هدیدنسپ  راک  نیا  یپ  زک  **** دوب هدیدناهج  فصو  نیدب  ریپ 

ینزیم رگا  نز  نید  رد  زیخ و  **** ینز ییند  رد  یماظن  دنچ 

نادزی وفع  شیاشخب و  رد  مود ) تاجانم   - ) شخب 3

ام هدوسرف  هدنز و  دبا  هب  يو  **** ام هدوبان  هدوب و  لزا  هب  يا 

تست نادرگ  هیشاغ  کلف  تفس  **** تست نامرف  شک  تبینج  رود 

میاوت شوگ  هب  هقلح  وت  رد  نوچ  **** میاوت شود  هب  هناخ  نز  هقلح 

راکش رد  ناهش  دنریذپن  یم  **** رادغاد گس  میراد و  وت  غاد 

میاوت غاد  گس  قوط و  يرمق  **** میاوت غابز  هک  يریذپ  وت  مه 

يا هدنزاون  میرادن  وت  زج  **** يا هدنزاس  همه  زا  میعمط  یب 
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میرک يا  شخبب  ياشخبب و  وت  مه  **** میب دیما و  همهنیا  تست  یپ  زا 

میروآ يور  هک  هب  ینارب  وت  رگ  **** میرواد یب  هک  زاس  ام  هراچ 

تسینامیشپ هتفگان  هتفگ و  **** تسین ار  نابز  هچ  نیو  نابز  هچ  نیا 

اجک زا  لالج  میظعت  هک و  نم  **** اجک زا  لاب  رپ و  نیو  اجک  لد ز 

دروخ همشچ  نیزا  یخاتسگ  هچ  هب  لد  **** درک رحب  نیرد  هار  لد  هچ  هب  ناج 

میا هدناوخ  ورف  هللا  فرع  نم  **** میا هدنام  ورف  گنگ  تتفص  رد 

شیوخ ماعنا  هب  زرمایب  وت  مه  **** شیوخ ماخ  نخس  زا  میلجخ  نوچ 

مه **** میدمآ ياپ  رس و  یب  رگ  وت  شیپ 
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میدمآ يادخ  وت  دیما  هب 

ناگ هراچیب  هراچ  يا  نک  هراچ  **** ناگراوخمغ سنوم  يا  وشرای 

نیبب ام  یسکیب  ام  سک  يا  **** نیبب ام  یسپاو  دش  هلفاق 

ریگتسد یئوت  میزیرگ  هک  رد  **** ریظن یب  یئوت  میهانپ  هک  رب 

تخاون دهاوخ  هک  وت  يزاونن  رگ  **** تخاس میهاوخن  هلبق  وت  رد  زج 

ام هک  دراد  هک  شیب  نیزا  يراز  **** ام هک  دراد  هک  شیپ  نینچ  تسد 

میا هدنهانپ  هک  نک  ام  هراچ  **** میا هدنناوخ  هک  مرج  زا  رذگرد 

وت هب  یمالغ  تسوا  یگجاوخ  **** وت هب  یماظن  مان  فرش  يا 

ناسر شناج  هب  شیوخ  تفرعم  **** ناسر شنابز  هب  تیحت  لزن 

تادوجوم رابتعا  رد  مشش  تلاقم  شخب 30 - 

تسب هک  تبعل  همه  نیا  وا  رب  هنرگ  **** تسه هدرپ  نیا  سپ  يزاب  تبعل 

زار هدرپ  نیا  زا  دیآ  نورب  هچ  ات  **** زاس هدرپ  نیا  مرحم  لد  هدید 

نورب تیاغ  دنناتیراع ز  **** نوگ راگنز  هدرپ  نیا  سپ  رد 

هتخود لد  تمدخ  رمک  رب  **** هتخورفا بدا  زا  مشچ  رهوگ 

تسین راک  رب  هریاد  نیا  طخ  زک  **** تسین راگرپ  هطقن  نیا  رد  چیه 

دنا هدرک  نیزگ  تسد  ام  یپ  زا  **** دنا هدرک  نیز  هب  هک  بکرم  هس  ود  نیا 

ناگزاوآ نهک  نارفسون و  **** ناگزات نیا  شبنج  زا  رتشیپ 

؟ میا هدروخ  ام  هن  قشع  شکتسد  ****؟ میا هدرک  ام  هن  قشع  هگیاپ 

دنا هتسبرب  وت  كارتف  هب  ود  ره  **** دنا هتسب  رنه  بیع و  ناهج  ود  رد 

يا هناد  هب  وت  ار ز  نیمز  غرم  **** يا هناخمه  وت  وچ  ارناهج  تسین 
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شاب غرمیس  وچ  غرمنیا  رس  رب  **** شارخ تعیبط  غرم  نیا  زا  رذگب 

تست يالاب  دراد و  رپ  وت  ریز  **** تست ياحیسم  هک  رپ  سفق  غرم 

اهر نک  ودب  شیوخ  سفق  ای  **** ادج نک  وا  لگنچ  سفق  ای ز 

درب تیامحب  تشیوخ  رپ  رد  **** درب تیالو  يوس  نوچ  هنب  ات 

كاپ دنیوشب  وت  زا  رت  حول  **** كاخ زیلهد  هس  ود  نیز  يرذگ  نوچ 

يوش یهلا  رارسا  مرحم  **** يوش یهایس  يدیپس و  متخ 

ایربک مرح  رد  يوش  لها  **** ایبنا مدق  رب  يوش  لهس 

تسدش لد  سفنکی  هر  مین  **** تسدش لزنم  ود  هک  ملاع  ود  هار 

رب وت  ساسا  هکنآ 
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داهن لد  مرح  رد  ناج  هبعک  **** داهن لگ  نیا 

ریگم نت  هیس  میلگ  درگ  **** ریذپ نشور  لد  زا  لوبق  شقن 

تسایمیک سم  هماج  زرگنر  **** تسابص سگرن  هدید  شک  همرس 

تسلد اب  نخس  هک  لد  مه  لد و  مه  **** تسلگ یتشم  شزیر  دوب  هچ  نت 

يوش ناج  کلم  لقع و  هجاوخ  **** يوش ناطلس  هک  شاب  لد  هدنب 

راپس یتشردب  نت  تفص  هفان  **** راو هفین  یبلطیم  لد  یمرن 

تسین هماداب  مشیربا  رب  مکح  **** تسین هماج  نشخ  هبارت ز  هکیا 

تسیتسود دزمان  نآ  زا  شقر  **** تسیتسوپ نشخ  وهآ ز  یبوخ 

ریرح دش  وپ  وچ  هدنک  رپ  ددرگ  **** ریگ مارآ  نشخ  رد  دوب  کشم 

زاس گنس  فدص  اب  يرهگ  رو  **** زاس گنت  سفن  اب  يرکش  رگ 

شاب هآ  هگ  همخز  رحس  وچ  هگ  **** شاب هاگرحس  لعن  بش  وچ  هاگ 

نوزف تیانع  شیب  انع  هچ  ره  **** نوگریق بش  هب  شک  انع  راب 

دیسر یئانع  هار  زا  رتشیب  **** دیسر یئاجب  هکره  افو  لها  ز 

تسالب دیآ  تیفاع  ارت  هچناو  **** تسایبنا تیفاع  الب  لزن 

تسنیریش هیام  یم  یخلت  **** تسینیبدوخ مهرم  الب  مخز 

تسار جنر  اهتحار  ینزاخ  **** تسار جنگ  اهردژا  یسراح 

شاب داش  دوخ  ندروخ  زا  وش  عمش  **** شاب دازآ  دوخ  دنب  زا  وش  ورس 

تستحار یسر  جنر  بقع  رد  **** تستحاس يرب  دایرف  جنر ز 

ترگید یهرگ  دیاشگن  ات  **** ترس رب  یهرگ  ددنبن  خرچ 

تسیداش ور  شیپ  مغ  هنحش  **** تسیدازآ هر  ناک  يرفس  رد 
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هابور دایص و  گس و  ناتساد  شخب 31 - 

نیزگ لحارم  يامیپ و  هیداب  **** نیب زیت  بجع  دوب  يرگ  دیص 

تفرگ وهآ  رب  دیشروخ  هیاس  **** تفرگ وپ  نوچ  هک  تشاد  یگس  ریش 

شنکفا نزوگ  نادند  روگ ز  **** شندرگ زا  ندگرک  هدز  مهس 

هدمآ راک  هب  زورنابش  دنچ  **** هدمآ رای  سنوم و  شرفس  رد 

ودب شزور  يزور  بش و  ساپ  **** ودب شزورف  رهم  لد  دوب 

دروخ هبرگ  رگج  هک  لدنآ  رب  درم  **** درم ریش  زا  گس  ریش  نآ  مگ  تشگ 

تساهب يریش  رس  ار  یگس  ياپ  **** تساضق یجنایم  هک  هرنیا  رد  تفگ 

هب شیوخ  رگج  مه  **** تفرگ ناج  زا  شلد  مغ  نآ  رد  هچرگ 
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تفرگ نادند 

درک دوس  یمرد  شربص  وج  ره  **** درک دوب  وا  هب  هن  ناک  ییرباص 

روبصان يا  نکم  يروبص  تفگ  **** رود دمآ ز  یهبور  نانکزنط 

دنامن گس  نآ  رگ  وت  ياقب  داب  **** دنامن کت  رنه  هب  ناک  مونشیم 

دش ریگ  مدع  درک و  یکت  زیت  **** دش ریجخن  هب  وت  شیپ  هک ز  يد 

درم ریش  يا  دوب  سب  تهم  ود  ات  **** درک وت  راکش  زورما  گس  هکنیا 

هد شیورد  هب  تسوپ  روخ  وت  زغم  **** هد شوخ  لد  هب  یبابک  زیخ و 

نیزا شیب  يروخن  هبرف  هبور  **** نیزا شیپ  ارت  دوب  شروخ  برچ 

ام يارفص  وت ز  جازم  تسر  **** ام ياضعا  نغور  زا  ینمیا 

تسیراوخ رگج  هچ  نیا  يروخن  مغ  **** تسیرادافو هچ  نیا  وزا  يورد 

تسنم يارب  هزورکی  مغ  نیا  **** تسنتسبآ بش  تفگ  شرگ  دیص 

گنرد درادن  ودره  مغ  يداش و  **** گنت رید  نیرد  هک  منآ  رب  داش 

یگدندرگ بلاق  نیرد  تسه  **** یگدنب همه  يریم و  همهنیا 

دنرد نتشذگ  هب  تنحم  تحار و  **** دنرد نتشگ  هب  كالفا  مجنا و 

تسیمرخ ببس  مغ  ندماک  **** تسیمغ نم  لد  هکناز  ملد  داش 

دیرد مهاوخن  هماج  مین  گرگ  **** دیسر فسوی  تلاح  ارم  گرگ 

زاب دنرآ  نم  هب  يدیص  وت  وچ  اب  **** زاس هلیح  يا  نم  شدندتس ز  رگ 

راکشآ درگ  هدرپ  زا  گس  تشگ  **** رابغ دمآرب  هک  رد  نخس  هب  وا 

تفرگ نادند  هب  هابور  هفین  **** تفرگ نالوج  هس  ود  شدرگ  دمآ و 

مدمآ ریش  وچ  هک  دناد  هبور  **** مدمآ رید  هک  هدرخ  نیدب  تفگ 
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دش وت  نیقی  هابور  هدنک  **** دش وت  نید  شزیوآ  نم  قوط 

دشک تداعس  هب  شراک  متاخ  **** دشک تدارا  هب  شنیقی  هکره 

یلزنم نیزا  رتکرابم  تسین  **** یلصاح ره  يوج ز  نیقی  هار 

دوش رز  نیقی  رادنپب  گنس  **** دوش رس  نیقی  راتفر  هب  ياپ 

رارب شتآ  زا  من  ایرد  درگ ز  **** راوتسا نیقی  هب  دش  تمدق  رگ 

تشون هللا  یلع  قوزلا  مرک  رب  **** تشرس لکوت  هب  ار  نیقی  هک  ره 

شدمآ شیپ  هب  هچ  ره  **** دشن سک  سگم  ناوخ و  هشپ 
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دشن سپ  زا 

روخم يزور  مغ  نک  ادخ  راک  **** رد ددرگن ز  زاب  وت  يزور 

تسوا هد  يزور  هک  هاوخ  وزا  يزور  **** تسوا هب  نانیا  زا  هک  ور  وا  رد  رب 

تشگن او  یضرغیب  یسکچیه  **** تشذگرد نادب  هکره  وت  نم و  زا 

دنرس ناشیا  رگ  میئاپ  همه  ام  **** دنرگید هفیاط  نیقی  لها 

دننکفا بان  یم  رب  لسع  گنر  **** دننکفا بآ  رب  هداجس  رس  نوچ 

داهن دیاب  هچ  هلاس  دص  يزور  **** دادن ترارق  هزورکی  وچ  رمع 

دنتخاس لزا  هب  يزور  تمسق  **** دنتخاس لمع  هک  ار  ام  تروص 

دنا هداد  ارت  هک  اجنیا  يروخ  نآ  **** دنا هداتسرف  تساجنآ  زا  يزور 

دروخن سک  دوخ  يزور  زا  رتشیب  **** درک دهج  یسب  هار  نیا  رد  هچرگ 

دهج هب  دیازفن  تلود  يزور و  **** دهع تسنیا  رب  هک  نک  نیدب  دهج 

زین قیفوت  دیابیم و  وت  دهج  **** زیزع ملاع  هلمج  زا  يوش  ات 

درک شیزیچ  هب  قیفوت  یمرگ  **** درس دوب  یسفن  یماظن  دهج 

تاناویح رب  یمدآ  تلیضف  رد  متفه  تلاقم  شخب 32 - 

نیمز مه  کلف و  مه  تشکزان  **** نینزان کلف  وچ  رب  نیمز  هب  يا 

یتشادنپ وت  هک  دش  نآ  زا  رترب  **** یتشاد ربخ  هک  اجناز  وت  راک 

يا هدروخ  رکش  هک  يدروخن  ریش  **** يا هدرورپ  هک  هیاد  نآ  زا  لوا 

دوب نوچ  نیزا  رت  نوزفا  یئوکین  **** دوب نوزفاک  دیاب  تیئوکین 

دنا هدیراگن  تیراگن  زغن  **** دنا هدیراخ  هک  هماخ  نآ  رس  زک 

دنا هتسب  ترمک  رب  نت  رهوگ  **** دنا هتسب  ترگج  رب  ناج  هتشر 
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رازن اب  دودن  هبرف  يوهآ  **** رازغرم نیرد  هک  یفیعض  هک  هب 

دناوت ماد  هراوخ  فلع  غرم  **** دناوت مالغ  هک  یناروناج 

شاب رازآ  مک  يوگ و  مک  روخ و  مک  **** شاب راک  فرش  یئامه  وت  نوچ 

هاگراک نیا  رد  تسیراک  رس  رب  **** هایس دیپس و  ینیب ز  وت  هک  ره 

رد هناریو  هب  تسجنگ  لبلب  **** رد هناسفا  هب  تسموش  هک  دغج 

تسه شیناج  تمیق  نت  روخ  رد  **** تسه شیناشن  هدرپ  نیا  رد  هک  ره 

دنملاع يرهوگ  همه  وت  نوچ  **** دنمک رهوگ  هبوت  رحب  هچرگ ز 

راد مشچ  شتید  ردق  هب  جنر  **** رامش رد  یشک  هک  ار  یمک  شیب و 

کین
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دناوت راد  هنیآ  کین  دب و  رد  **** دناوت راک  هب  کلم  دب  و 

هام وچ  تدنرد  هدرپ  يرد  هدرپ  **** هالک تدنهد  زاب  یهد  شفک 

راد هدرپ  دوب  مان  تبش  وچ  ات  **** راو حبص  يرد  هدرپ  نکم  زیخ و 

تسیروبنز هدرپ  نیا  وت  ناو  **** تسیروس لگ  روبنز  هدرپ 

توبکنع هنت  نیا  نهد  رد  **** توق رهب  زا  سگم  نوچ  يرپ  دنچ 

دنتشاد ناهن  هدرپ  رد  وت  زار  **** دنتشاد ناهج  هک  ینایگدرپ 

يدمآ نورب  هدرپ  زا  مرجال  **** يدمآ نوزف  هدرپ  نیا  هر  زا 

نکم شعامس  هدرپ  رد  هن  هچ  ره  **** نکم شعادو  هدرپ  رد  هن  هک  لد 

تسبن يزاب  هب  هدرپ  نیا  ترس  رب  **** تسه هدرپ  نیا  رد  هک  يزاب  هدبعش 

نزم یئاون  هدرپ  نیا  زا  جراخ  **** نزم یئاج  هب  هدرپ  نیا  زج  تسد 

وش رارسا  هدرپ  یتولخ  **** وش رادیب  هدرپ و  نیا  زا  ونشب 

ینک نادنز  هب  زور  لهچ  هکنوچ  **** ینک ناج  زا  رتکاپ  ار  تمسج 

تسشن نادنز  هب  يور  نیزا  فسوی  **** تسد هب  درآ  فرش  نادنز  هب  درم 

نتفای ناوتن  تضایر  هب  زج  **** نتفای ناج  هیاپ  لد و  ردق 

رآرب تضایر  هب  تعیبط  رز  **** راپس تضایر  هب  عیابط  میس 

یسکان نیا  دشکرد  یسک  هب  تک  **** یسر یماقم  هب  تضایر  ات ز 

دوش تمان  هب  صالخا  هکس  **** دوش تمار  وچ  عبط  ینسوت 

دش راطع  رگنهآ و  هصق  **** دش رای  ارت  هک  تعیبط  لقع و 

دنک تیوب  هیلاغ  سفن  ناو ز  **** دنک تیور  هنیآ  شبت  نیاک ز 

تسیکدنا تایح  غرم  سفق  رد  **** تسیکدنا تاجن  عبط  هنب  رد 
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دوب تداعس  رالاس  هلفاق  **** دوب تداع  دمآ  فالخ  هچ  ره 

تسیربمغیپ توق  اوه  كرت  **** تسیرورس زا  نتفات  اوه  رس ز 

تست نآ  تشهب  هک  روایب  شفک  **** تست نامرف  هب  سفن  یسفن  رگ 

وید رودزم  هن  شاب  نید  هدنب  **** ویرغ روآرب  سفن  سرج  زا 

زیختسر شکم  شکزا  یهر  ات  **** زیرگ تیامح  هب  نید  مرح  رد 

تسبلاطوب هنحش  یبن  يوب  **** تسبلاغ نانچ  هک  خزود  شتاز 

نالد نشور  هدنهانپ  عرد  **** نالبقم رظن  تقیقح  تسه 

وهآ اب  نودیرف  ناتساد  شخب 33 - 

اشامت هب  نودیرف  تفر  **** نورد لها  هس  ود  اب  یمدحبص 
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نورب

راکش نودیرف  دید  یکوهآ  **** رازغرم رد  دمآ  راکش  هب  نوچ 

يرگ تعافش  هب  ینیرس  مشچ و  **** يرب تموصخ  یشوگ ز  ندرگ و 

دوب هتسر  نورب  هاش  رظن  زا  **** دوب هتسج  رظن  هک  اجنآ  زا  یتفگ 

دش دیق  نآ  هتسب  یگمه  شک  **** دش دیص  نانچ  دیص  نادب  هاش 

درک مرن  شمکش  نوچ  نامک  تشپ  **** درک مرگ  شرگج  نوچ  ورب  شخر 

تشگن شدرگ  هب  هیوپ  نادب  شخر  **** تشذگرد وزا  هیاپ  نادب  ریت 

تساجک تنید  کت  نآ  شخر  هب  تفگ  **** تساجک تنیک  رپ  نآ  ریت  هب  تفگ 

دیا هراوخ  ایگ  درخ  نآ  هدرخ  **** دیا هرابسپ  هن  هراب  نیرد  ود  ره 

نابز یب  نیا  وت  هاگرظن  تسه  **** نابزرم ياک  همه  دش  نابز  ریت 

دنز ناکیپ  هک  وت  عرد  رس  رب  **** دنز نالوج  وت  عرد  فنک  رد 

نارگاینخ فک  وهآ  قر  رب  **** نارتهم رظن  اب  دوبن  شوخ 

دنلب نادنلب  غاد  زا  يوش  ات  **** دنمشوه يا  بلط  نادنلب  غاد 

تسیمدآ فرش  ندرک  تمدخ  **** تسیمدرم تفص  تمدخ  تروص 

رت هدیدنسپ  دهع  زا  یتمدخ  **** رظن بحاص  مدرم  رب  تسین 

نکدهج نکشدهع  يوشن  ات  **** نک دهع  رمک  رد  افو  تسد 

تسین شیب  يرمک  مد  ات  رس  زا  **** تسین شیورد  هک  رام  نیشن  جنگ 

رمک دش  نت  همه  تمدخ  رس  زک  **** رس جات  کلف  تشگ  نآ  یپ  زا 

دشک یم  يرمک  تمدخ  هر  رد  **** دشک یم  يرنه  مامز  هک  ره 

تفای روبنز  تمدخ  رمک  زا  **** تفای رون  یگجاوخ  وا  هک  عمش 
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يا هتسب  رمک  هچ  تمدخ  یپ  زا  **** يا هتسب  رب  هن  هک  یماظن  زیخ 

شنیرفآ نیایب  رد  متشه  تلاقم  شخب 34 - 

دوج يایرد  دندروخن ز  باک  **** دوجو نارتشیپ  زا  رتشیپ 

دوبن يرابغ  كاخ  نیا  هر  رد  **** دوبن يراسی  کلم  نیا  فک  رد 

هدمان رد  هب  هدرپ  زا  یتبعل  **** هدمان رس  هب  خیرات  هدعو 

تشادن یتسه  شزیمآ  نت  ناج و  **** تشادن یتسپ  شزیوآ  بش  زور و 

زونه ادیپ  هن  لدع  نکم  نک  **** زونه اضعا  رد  روج  شکمشک 

شیوخ يایرد  دنکفا ز  يا  هرطق  **** شیوخ ياساوم  درک  مرک  ضیف 

نوگبآ کلف  نیا  ناور  تشگ  **** نورب دمآ  هک  هرطق  نآ  زا  یلاح 

رهوج **** دنتخیگنارب درگ  ناور  باز 
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دنتخیمآ ضرع  نآ  وت ز 

هار يدرگ ز  هتساخرب  دشاب  **** هاگراک نیزا  يزیخرب  وت  هکنوچ 

دوب وتیب  ناج  تروصیب و  وت  شقن  **** دوب وتیب  ناهج  هک  بشنآ  کنخ  يا 

يوگتفگ نیزا  هتسر  نیمز  شوگ  **** يوجتسج نیزا  غراف  کلف  مشچ 

مدع زا  دوجو  تشاد  یسب  رکش  **** مدق يداهنن  هر  نیرد  وت  ات 

بزع تعیبط  نینع و  هیمان  **** بش زور و  تینتسبآ  زا  غراف 

تشادن يرابغ  همیسارس  كاخ  **** تشادن يراخ  تمحز  ناهج  غاب 

دوب هتسر  تندز  گر  مرو  زا  **** دوب هتسب  رمک  هک  ازوج  علاط 

نینچ يدرکن  شاوسر  وت  تشط  **** نیمز رد  يدش  يور  هیس  هک  هم 

تخیرن لباب  هب  توراه  رپهش  **** تخیرن لگ  نیرد  بآ  زونه  هرهز 

نایم رد  وت  مغ  رانک و  هبوت  **** نامسآ یمز و  درجم  وت  زا 

تشگ هزاوآ  رپ  هزوریپ  دبنگ  **** تشگ هزات  ناهج  يارغط  وت  هب  ات 

تسکش بکاوک  دهم  هبکوک  **** تسرن بکوک  وت  مشچ  يدب  زا 

يرگ فرعت  شیدرکن  وت  ات  **** يرب شدرگ  لاس ز  هم و  دوب 

دش كان  للخ  دنچ  یسفن  نیز  **** دش كاپ  هنیاک  ناهج  يور 

مان شیداهن  وت  بذاک  قداص و  **** ماش هب  يدرب  وت  حبص  هلعشم 

نایم ددنب  وت  شیپ  ارچ  هک  ات  **** نامسآ نهد  رد  نیمز  كاخ 

دنا هتفگ  نابز  هب  ناک  شونشیم  **** دنا هتفگ  ناج  هویم  تکلف  رب 

تسهب رخ  زا  هربوت  گس و  زا  لج  **** تسهب رس  زا  هک  سوسفا  وت  جات 

هار كاخ  يوجب  یناهج  وت  رب  **** هاگفال نیرد  هک  دش  یسب  فال 
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یهد یناهج  هب  لگهک  وج  کی  **** یهد یناج  هب  كاخ  یفک  وت  دوخ 

جنگ وچ  هب  نیمز  ریز  مه  وت  ياج  **** جنر ریز  نیمز  يالاب  وت  يا ز 

تسیباجنس قدنف  نیدب  درس  **** تسیبامیس هک  وت  زغم  نغور 

گنر باجنس  قدنف  نیزا  رذگب  **** گنت هناخ  دنکن  قدنف  وچ  تات 

تساهدژا گنلپ  هسیپ  هلد  نیا  **** تسادج زدنق  مقاق و  زا  بش  زور و 

نکم يزاب  هلد  هد  هلد  اب  **** نکم يزارد  تسد  يا  هن  هبرگ 

یهن هچ  نانزوگ  وچ  رس  **** باعل هر  نیرد  تسا  دینت  ریش 
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بآ يوس 

دهد یبارس  هک  یبیرفن  ات  **** دهد یبآ  هوشع  تکلف  رگ 

يا هدید  کمن  هک  روخ  نهد  بآ  **** يا هدید  کلف  باک  نارم  زیت 

شاب ریشابت  وچ  نمرخ  هتخوس  **** شاب ریبدت  هب  هنشت  يوشن  ات 

دوب هاگرظن  شیهلا  رصم  **** دوب هاچ  رب  ات ز  وت  فسوی 

يدمآ دورف  هاچ  نیرد  هکنوچ  **** يدمآ دوبک  خرچ  زا  خر  درز 

درکن يراک  وت  يوربا  هکرس  **** درز يور  رب  وت  يارفص  همهنیا 

دوس هچ  وربا  رب  هلاس  هد  هکرس  **** دوب هلاس  دص  نغور  نوچ  وت  هیپ 

نان تفه  نیا  یپ  زا  زیرم  بآ  **** ناوختفه نیرد  هدید  ردپ  نوخ 

ینزیم دگل  هب  ار  دوخ  تلود  **** ینزیم دوخ  نمرخ  رد  شتآ 

تسارت نامرف  هک  يامرفب  راک  **** تسارت نادیم  هک  زات  یم  کت و  یم 

ریگ مارآ  شوخ  بسخشوخ و  روخشوخ و  **** ریگ ماج  يدش  هک  يزور  هس  ود  نیا 

دنا هدرک  اهر  تسس  تنسر  ناز  **** دنا هدرک  افج  تخس  رب  وت  هب  مه 

زونه یشیوخ  نغور  هتخوس  **** زوک هتشگ  نایم  ياپ و  هدش  گنل 

یخزود فلع  تمایق  زور  **** یخبطم لغد  اجنیا  مرجال 

؟ نارگ یشابن  هاگنآ  کبس  يا  **** نان بآ و  زا  مکش  نیا  ریگ  هدش  رپ 

یتسیز یسب  دروخ  یسب  هک  ره  **** یتسیز یسک  شیب  شروخب  رگ 

تساخ رمع  یمک  زا  رمع  تمیق  **** تساهب رپ  نآ  یپ  زا  تسمک  رمع 

رگن تحارج  شیب  روخ و  شیب  **** رگن تحار  يرایسب  روخ و  مک 

تشاد راکنیا  رس  رب  ارت  صرح  **** تشاد رازاب  هچ  دروخ  اب  وت  لقع 
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بیرف كریز  هلبا  نیزا  رذگب  **** بیکشان دوب  هنتف  زا  وت  صرح 

دنا هداتسرفن  تک  يروخن  ناک  **** دنا هداد  نادب  لقع  ار  وت  صرح 

دنک تشیوخ  هدنریذپ  گنر  **** دنک تشیپ  هک  هشیپ  نیزا  مسرت 

دنرگیدکی هدنریذپ  گنر  **** دنرضحم نیرد  هک  یکین  ود  هب  ره 

هابور شورف و  هویم  ناتساد  شخب 35 - 

دوب شالاک  نزاخ  یکهبور  **** دوب شاج  نمی  هک  یشورف  هویم 

یتشاد هگن  لاقب  هبلک  **** یتشاد هر  رس  رب  بدا  مشچ 

دوس درک  یمن  شیفرگش  چیه  **** دومن یفرگش  دنچ  يرب  هسیک 

تفرگ شباوخ  گر  نتفخ  هب  تفخ و  **** تفرگ شباتش  وچ  دز  مه  هب  هدید 

نآ نتفخ 
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دیشکرد رس  دمآ و  وا  رد  باوخ  **** دیدب هبور  وچ  گرگ 

دربب تمینغ  هسیک  زا  دمآ و  **** درمش تمینغ  باوخ  نآ  رب  هسیک 

هالک ای  دور  تسد  زا  شرس  ای  **** هاگباوخ دنک  هار  نیا  رد  هک  ره 

تسا نتفگ  یگمه  كرت  هب  تقو  **** تسا نتفخ  هگ  هن  یماظن  زیخ 

يویند تانوم  کت  رد  مهن  تلاقم  شخب 36 - 

رت هیاس  کبس  حبص  ملع  زو  **** رت هیامنارگ  لصو  بش  يا ز 

ملع رتوکن  ياپ  رب  هک  زیخ  **** مغ هب  ینیشن  دنچ  تفص  هیاس 

دننک دوخ  زا  رتشیپ  هنب  لقن  **** دننک دمآ  دش  مزع  ناکلم  نوچ 

نک زاس  يرفس  رت  اون  هب  نیز  **** نک زاغآ  هر  مزع  یکلم  رگ 

تسرف نونکا  دوخ  يادرف  هشوت  **** تسرف نوریب  هنب  دوخ  زا  رتشیپ 

نیب شیپ  دش  هک  تسنآ  یپ  زا  **** نیبگنا زا  رپ  روبنز  هناخ 

دشک یم  یفلع  ادرف  یپ  زا  **** دشک یم  یفص  هنادرم  هک  روم 

دروخ ناتسمز  گرب  ناتسبات  **** دروخناساک دهاوخ  ناهج  هک  ره 

دنتعاسکی رهوگ  یفریص  **** دنتعاط نیا  رد  هک  ره  وت  نم و  زج 

تسین شیب  یسفن  ات  سک  شنیب  **** تسین شیدنا  تبقاع  سک  تمه 

تسیشیدنا تبقاع  تلزنم  **** تسیشیب شکلف  زک  ام  لزنم 

یسک ام  زا  رتشیدنا  تبقاع  **** یسب منیب  هک  عون  رهب  تسین 

تسرتشوخ نازا  یشیدنا  تبقاع  **** تسرتشوخ ناج  هچرا ز  تقو  هماک 

میلگ ناک  هچ ز  را  مییرهوگ  **** میلد ناربخ  بحاص  هک ز  ام 

رظن بحاص  هدش  اهیندش  زو  **** رثا ار  ام  هدمآ  یندمآ  ز 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 2011 

http://www.ghaemiyeh.com


كاخ حول  نیزا  بتکم  هن  دجبا  **** كانشیدنا هزیر  ناج  هب  هدناوخ 

نم يدوب و  وت  غاب  نیا  ربون  **** نم يدوب و  وت  غاد  نیدب  هن  سک 

دنتخیمآ لد  نوجعم  یپ  زا  **** دنتخیب یم  هک  زورنآ  وت  كاخ 

تساهجنگ یسب  كاخ  نیا  لد  رد  **** تساهجنر هتخیمآ  وت  كاخ 

ساپسان يا  نکب  یساپسکاخ  **** سانش بجاو  هب  كاخ  نیا  تمیق 

هاگیاج نیا  زا  نتفر  ندماو و  **** هار تسمادک  هک  نیب  دوخ  لزنم 

تسیچ ياجنیا  زا  تمکح  ندش  زاب  **** تسیچ يار  ترفس  نیا  ندماز 

دوبن تماقم  هناریو  هد  نیو  **** دوبن تمانب  کلم  نیاک  لوا 

یلزا ياوه  جوا  **** یتشاد یلمح  يامه  رف 
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یتشاد

تشادن تیاهن  زین  دبا  هار  **** تشادن تیاغ  وت  قشع  رپ  هچرگ 

یتخادنا لگ  بآ و  نیا  رب  هیاس  **** یتخاس نیمز  دصق  يدش  هدنام 

ياپ ریز  یشک  دیشروخ  نماد  **** يانگنت نیزا  ییآ  گنت  وچ  زاب 

یسب ینامن  زین  نآ  رس  رب  **** یسک ره  زا  يوش  درجم  هچرگ 

تسین تیرارق  هتشر  کی  رس  رب  **** تسین تیراک  رس و  ددرتب  زج 

دوجو رد  یئوت  هنیرید  هزات  **** دوج هاگ  یئوت  هدنشخب  سلفم 

شه راد  نادب  تفگ  ردپ  هچنآ  **** شک دنزرف  ردام  نیا  زا  رذگب 

درک هچ  ات  رگن  ریگ و  وا  تنس  **** درم هداس  يا  رگن  دوخ  ردپ  رد 

تسدب دیاین  رمع  نینچ  هب  ناک  **** تسشن ناوتن  تحار  رظتنم 

يدمآ زاب  هدش  يزاب  هب  رمع  **** يدمآ زاون  عبط  یسفن  رگ 

یلد نیمادک  هب  هتسشن  داش  **** یلگ نیمادک  رگنب ز  روخ و  مغ 

شاب دازآ  وت  هن  ناو  منم  هن  نآ  **** شاب داش  کلف  تفگ  ودب  هکنآ 

میدمآ دینش  تفگ و  تهج  زن  **** میدمآ دیدپ  جنر  یپ  ام ز 

تسه هک  یناج  هب  میرادن  تسار  **** تسه هک  یناهج  داد  دتس و  ات 

تسیپ رد  یندش  ار  یندماک  **** تسیم نوچ  ارچ  گنر  تندماز 

رایتخا یب  نتفر  ندماو و  **** راگزور نیا  دوب  یک  ات  یک و  ات 

تسین چیه  مه  هک  تسدوجو  هب  کش  **** تسین چیه  مدع  هک  دشنآ  رد  هن  کش 

يدمآ گنچ  هب  رید  ورم  دوز  **** يدمآ گنرد  هب  نوچ  رپم  زیت 

دننز ون  یمرد  رب  ام  هکس  **** دننز ور  اور  هک  دیایب  تقو 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 2013 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هدنکارپ  دنرآ  مه  زاب  **** ار هدنکفا  لگ  نیا  دننک  هزات 

راد مرش  یکی  زورنآ  زا  رخآ  **** راسمرش يا  هن  زورما  زا  هک  يا 

تسام شیر  لد  هک  اروبص  تنیا  **** تسام شیپارف  هک  تنحم  همهنیا 

سب تسا و  نیمه  راک  نیا  هراچ  **** سب تسنید و  هیداب  نیا  بکرم 

ناج تخس  يا  نکم  ینامگ  تسس  **** نار تسس  وشم  نیب و  هر  یتخس 

راد شیوخ  خر  ساپ  رگنرد و  **** راد شیپ  ارف  دهج  هنیآ 

لوبق راد و  دوخ  رذع ز 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 2014 

http://www.ghaemiyeh.com


يایم رد  ردق  میلست  هلمج ز  **** يادخ زا 

نکش هبوت  دهاز  ناتساد  شخب 37 - 

دش تابارخ  يوک  فکتعم  **** دش تافآ  هتسب  یئیدجسم 

تسیچ هراچ  ارم  هراچیب  نم  ياک  **** تسیرگ یم  یم  وچ  درب و  نهد  هب  یم 

درک ماد  ارم  حیبست  هناد  **** درگ مارآ  ملد  رد  اوه  غرم 

دوب تابارخ  میلصا  هناخ  **** دوب تاقوا  نزهر  ارم  هبعک 

مدش ردنلق  يوک  دزمان  **** مدش رتخا  دب  دوب و  دب  علاط 

تسنم زا  بارخ  تابارخ  يوک  **** تسنم زا  باقن  ریز  بدا  مشچ 

داب رود  نم  نمادزا  نم  درگ  **** داب روجهم  نم  رب  ناهج  گنت 

یک تابارخ  يوک  يدجسم و  **** یک تال  نم و  دوب  اضق  هن  رگ 

دوب هدرپ  نآ  رد  هک  یباوج  تفگ  **** دوب هدرک  رظن  هک  اجنآ  زا  تمه 

رازه دص  يوجب  ار  اضق  وت  نوچ  **** راد رود  اضق  هار  زا  شور  نیاک 

يوگب یثیدح  هویش  نیزا  هگنآ  **** يوشب ار  هنگ  يآ و  رذع  رد  رب 

دنرب تریسا  دنیآ و  دوخ  هنرو  **** دنرب تریذپ  رذع  يور  وت  نوچ 

سب كالفا  وت  زبس  رکشین  **** سب كاخ  رس  ندیرچ ز  هزبس 

نک هشوت  مدع  رهب  زا  یکدنا  **** نک هشوگ  وزا  تباوخ  دربن  ات 

رد باوخ  یکی  هب  هدرم  هدنز و  **** رد بانوخ  هب  هدید  دوبن  شوخ 

باقن ریز  هب  درک  ناهن  هرهچ  **** باوخ تسم  نینچ  دید  ارت  هک  نید 

تسب ياپ  يوش  هچ  اجنیا  رسمه  **** تسشن رب  کلم  هک  یماظن  زیخ 

نامزلارخآ رادومن  رد  مهد  تلاقم  شخب 38 - 
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دنچ روجنیا  رت  هدوسآ  یم  يو ز  **** دنچ رود  نیا  رت  هتسهآ  کلف  يا 

تسیتشاد ورف  تشادرب  رخآ  **** تسیتشاچ یهگماش  ره  سپ  زا 

میظع یئش  هعاسلا  هلزلز  **** میب هدنکفا  یمز  تاقبط  رد 

دوسب ار  کلف  ریجنز  هقلح  **** دومن تسایس  كاخ  نتفیش 

تسسگ مهارف  ریجنز  هتفیش  **** تسکش مهرد  هتفیش  نت  داب 

نامسآ رمک  دیاشگ  زاب  **** نایم زک  نیمز  تسب  ورگ  هک  اب 

تسر يوگ  زا  یم  ناگوچ ز  خرچ ز  **** تسر يوب  زا  رحس  گنر و  ماش ز 

دنزیم نیمک  هتسب  نایم  خرچ  **** دنزیم نیرب  خرچ  رد  كاخ 

داشگرب نیمز  مادنا  کی  هب  کی  **** داشگرب نیمک  خرچ  هثداح 

دیرب دهاوخب  هتشر  لگ  هرهم  **** دیرد دهاوخب  هقرخ  کلف  ریپ 

خرچ
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دوش الاب  هب  كاخ  نانز  خرچ  **** دوش اتکی  دیآ و  ریز  هب 

ام درگ  زا  هر  ود  ره  دوش  كاپ  **** ام درد  زا  رس  ود  ره  دوش  هتسر 

دوش نمیا  وت  رکم  زا  یمز  مه  **** دوش نکاس  وت  لغش  زا  کلف  مه 

ار كاخ  یفک  دنتسرپ  دنچ  **** ار كالفا  مجنا و  تفرگ  مرش 

راک ماجنارس  رام  دروخ  كاخ  **** راو هقلح  کلف  دش  تفص  رام 

امش زا  نورب  كاخ  نیا  رد  تسیک  **** امش زا  نوخ  هب  كاخ  رگج  يا 

تسارچ متام  قرزا  شمخ  گنر  **** تسارچ مغ  هربنخ  نیا  رد  كاخ 

نتخادنا رد  هب  مخ  نیزا  لگ  نیا  **** نتخاس نیمک  دیناوتب  رگ 

كاخ بآ و  تفه  هب  دیئوشب  كاپ  **** كاندود هربنخ  نیزا  نماد 

دیشکرد ناهج  هب  یبارخ  طخ  **** دیشکرب کلف  مجنا ز  هقرخ 

تشذگ دهاوخب  زیت  هعقاو  **** تشگ زیت  کلف  زا  كاخ  رس  رب 

تساهرادومن كالفا  شبنج  **** تساهراک ورد  هک  ار  يا  هیبعت 

تسه كاخنیرد  زورما  شهجنیو  **** تسکش دهاوخب  هکنوچ  دهجب  رس 

گنهن رپ  لد  رهوگ و  زا  رپ  هدید  **** گنر کشم  فدص  نیا  تست  نمشد 

تسیئانیب ندعم  رهگ  هن  نیو  **** تسیئایرد رهوگ  فدص  هن  نیا 

درپس درمز  هب  یعفا  وچ  هدید  **** درسف شغامد  دید  وا  رد  هک  ره 

تسین چیه  رصب  تسرازه و  هدید  **** تسین چیه  رظن  رون  شمرجال 

يا هدید  نارگد  مشچ  هب  هکناز  **** يا هدیدنسپن  ار  مدع  هار 

ناسک ياپ  هب  تفر  ناوتن  هر  **** ناسریم يرس  درد  ار  تیاپ 

روگ مارهب  هرهب  دوب  روگ  **** روز رز و  زا  دوشرب  کلف  هب  رگ 
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رس ماب  نیزا  ندرک  ناوتن  رب  **** رد يوک  نیزا  نتسب  ناوتن  رد 

ناینارحب وچ  هتسبرد  نزور و  **** ناینادنز هناخ  نیرد  شاب 

وا داب  رپ  رس  رب  یهت  كاخ  **** وا دای  کلف و  ثیدح  دنچ 

جنسموج یکی  هب  ار  یشکهاک  **** جنرم شا  هرجم  هار  کلف و  زا 

گنت راگرپ  شدرگ  زا  یهر  ات  **** گنر بالود  دبنگ  نیا  زا  رپ  رب 

تسیا هتشگ  لجخ  کیراب  هر  نیز  **** تسیا هتشر  نیرتکیراب  هک  مهو 

نوچ هر  نیا  يوم  هب  يوم  **** نیب يور  لجخ  مه  يزجاع و 
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نیب يوم 

ریمخ زا  يوم  وچ  يآ  نورب  هنرو  **** ریگم یئوم  رس  یئوم  رس  رب 

يروآ تسشن  هک  اجنیا  دوب  دب  **** يروآ تسد  هب  هیام  نیزا  هب  نوچ 

تسین راک  تحلصم  ودب  يور  **** تسین رادافو  وچ  لگ  نیا  هتشپ 

تسیگدنب دص  هدولآ  رمک  ره  **** تسیگدنکفا ياج  یملع  ره 

ورد يرهز  تمحز  يرکش  ره  **** ورد يرهش  هنعط  يرنه  ره 

تسخزود فت  يرارش ز  مین  **** تسخبطم نیا  رد  هک  یحبص  شتآ 

شنغور روخ  هزویرد  تسه ز  **** شنت دش  یکلف  غارچ  هک  هم 

تسیگدرسفا مغلب  يردق  مه  **** تسیگدرمژپ يورادناج  هک  ربا 

تسوا رد  اهنایز  هچ  دناد  یتشک  **** تسورد اهناج  شیاسآ  هک  بآ 

هاگن شبیع  هب  چیه  ینکن  دوخ  **** هاگراک نیا  دش  بیع  رپ  هناخ 

شیپ هنییآ  هدش  ار  ناسک  بیع  **** شیوخ بیع  زا  يا  هتسب  ورف  مشچ 

راد بیع  یسفن  زا  يوشن  ات  **** راو هنییآ  نکم  یسیون  بیع 

شیوخ بیع  هنیآ  نکشب  ای  **** شیوخ بیج  زا  نکفارد  هب  ای 

زاس بیع  ورد  نیب و  دوخ  تروص  **** زارف نک  نارگد  بیع  هدید ز 

تسدب يرآ  رنه  ات  نیبم  بیع  **** تسه بیع  رنه و  يزیچ  همه  رد 

؟ غاز دیدناوت  زور  سفق  رد  ****؟ غارچ رد  بش  هب  تفای  ناوتن  یم 

تسروخرد اجک  ياپ  شنزرس  **** تسرکیپ رز  هک  سواط  رپ  رد 

هاگن نک  ورد  تسدیپس  هدید  **** هایس دش  نت  همه  ار  وا  هک  غاز 

یسیع ناتساد  شخب 39 - 
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تشذگیم يا  هچرازاب  رس  رب  **** تشبن یم  ناهج  هک  احیسم  ياپ 

دید هداتفا  ردب  هچ  زا  شفسوی  **** دید هداتفا  رذگ  رب  یگس  گرگ 

راوخ رادرم  سکرک  تفص  رب  **** راظن یهورگ  هفیج  نآ  رس  رب 

غارچ رد  سفن  وچ  درآ  یگریت  **** غامد رد  نیا  تشحو  یکی  تفگ 

تسلد يالب  تسمشچ و  يروک  **** تسلصاح سب  هن  تفگ  يرگد  ناو 

دومن یئافج  هفیج  نآ  رس  رب  **** دومن یئاون  هدرپ  نازا  سک  ره 

دیسر ینعم  هب  درک و  اهر  بیع  **** دیسر یسیع  تبون  نخس  هب  نوچ 

تسوا نادند  وچ  هن  يدیپسب  رد  **** تسوا ناویا  رد  هک  یشقن  تفگ ز 

فدص ناز  **** دیما میب و  هدرک ز  نت  هس  ود  ناو 
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دیپس نادند  هتخوس 

شیوخ نابیرگ  هب  نک  ورف  هدید  **** شیوخ ناسحا  رگنم و  ناسک  بیع 

تسرپدوخ وشم  زورنآ  نکش  دوخ  **** تسد هب  يریگب  هک  يزور  هنیآ 

راگزور عمط  وت  رد  دنکن  ات  **** راهب نوچ  وشم  يارآ  نتشیوخ 

دنا هتشهورف  هدرپ  هن  وتب  ناز  **** دنا هتشر  گنت  وت  بیع  هماج 

يرگنب نوچ  وت  قوط  دوبن  ناک  **** يرتشگنا هقلح  نیرد  تسیچ 

شکم احیسم  راب  يرخ  هن  رگ  **** شکم ایرث  قوط  یگس  هن  رگ 

�هویم هدز  دود  ناهج  تسیچ  **** هویب هدش  ریپ  کلف  تسیک 

وج ود  دزرین  تسدنرذگ  نوچ  **** ون هب  ات  نهک  ایند ز  هلمج 

زیرب یماظن  شخب  يروخ  وت  رو  **** زیخ هجاوخ  يا  روخم  ایند  هدنا 

مرکا لوسر  تعن  رد  شخب 4 - 

تسشن دمحا  هبوجحم  رد  رب  **** تسب شقن  فلا  هک  لوا  هتخت 

داد میم  زا  رمک  لاد و  قوط ز  **** داد میلقا  فلاک  ار  یح  هقلح 

لامک طخ  تلود و  هریاد  **** لاد میم و  نآ  زا  تفای  وا  مرجال 

تشهب يارسز  یجنرت  هزات  **** تشخ هزوریف  دبنگ  نیرد  دوب 

راهب درآ  سپ  هویم  دهد  شیپ  **** راگزور رد  هک  تسجنرت  مسر 

درپس دمحم  هب  توبن  متخ  **** درب شیپ  ملع  وچ  ایبن  تنک 

تسدش دمحم  رهم  وا  متاخ  **** تسدش دجربز  ناد  نیگن  هک  هم 

تسوا میلست  هقلح  ناهج  ود  دوخ  **** تسوا میم  شک  هقلح  ناهج  شوگ 

مان هب  رشبم  تنیا  ریشب  تنآ  **** مالغ شحیسم  حاسم و  هجاوخ 
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حیسم میم  مدآ و  فلا  زا  **** حیصف نابز  هب  ایوگ  یما 

ایبنا رب  هدش  رخآ  لوا و  **** افو دهع و  هب  تسار  فلا  وچمه 

نخس نیرتراگرپ  هتکن  **** نک راگرپ  رت  نشور  هطقن 

يا هزادنا  کلف  وا  رمک  زو  **** يا هزاوآ  بدا  وا  نخس  زا 

درکن رد  ناهج  هب  مه  ناهج  هب  رس  **** درکن رب  رسب  هچرگ  ناهج  ربک 

یگدرورپ هتفای  وا  زا  تمصع  **** یگدرپ شمرح  رد  نایتمصع 

ناتس تیابج  هکم  زا  شتبرغ  **** ناتس تیانج  هدید  زا  شتبرت 

زوس بیع  رنه  وا  یتسود  **** زورفلد نخس  وا  یشماخ 

ریزگان ورب  زین  ندش  هنتف  **** ریذپلد وزا  نتشک  ورف  هنتف 

کبس گنسنارگ  بطق  **** دوب ریخ  رس  لیخ و  رس  همه  رب 
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دوب ریس 

هتخومآ دبا  ات  لزا  سرد  **** هتخورفا لد  یهلا ز  عمش 

تسوا جارعم  بش  زا  لاله  مین  **** تسوا جاتحم  هک  دیشروخ  همشچ 

دوب جات  رمک و  ناشن  تخت  **** دوب جارعم  بش  نیشن  تخت 

ار گنهآ  بش  گنخ  هدز  لعن  **** ار گنت  سفن  یخارف  هداد 

تسدب قلبا  نخس  نایبکوم  **** تسب ياپ  شندمآ  زاب  یپ  زا 

دیسر یماظن  هب  يراد  هیشاغ  **** دیسر یمامتب  قلبا  کت  نوچ 

ایند یئافویب  رد  مهدزای  تلاقم  شخب 40 - 

درن هتخت  نیرد  تسین  افو  هکناز  **** درونرد یکلف  طاسب  زیخ و 

يوجم شلصخ  فاصنا ز  تلصخ  **** يوجم شلصو  رد  زا  دارم  شقن 

هچ هک  نداشگ  جوم  نید  راب  **** هچ هک  نداهن  رحب  نیرد  ياپ 

تسشوخ اج  ارم  هک  شوخ  تبش  تفگ  **** تسشوخ ارحص  هک  تفگ  طب  هب  زاب 

تست يالاک  ندرگ  رد  وت  نوخ  **** تست ياج  مغ  یتشک  نیرد  هک  يا 

دهد تبآ  هب  هک  ات  دهدن  نان  **** دهد تباذع  هک  نکفارد  راب 

ناوختسا نیرد  تسین  افو  زغم  **** نادکاخ نیا  رد  تسین  ناما  جنک 

شکزاب وا  يرابنا  ياپ ز  **** شکزان ناهج  هرذ  یکی  تسین 

تسیهت ناوخ  هدولآ و  هساک  **** تسیهگرخ هدئام  نیا  رب  هچنآ 

تخوسب شنابز  تفگ  ودب  هک  ره  **** تخودب شناهد  دید  ورد  هک  ره 

سگم نیدنچ  هساک و  رد  هن  چیه  **** سرج نیدنچ  لمحم و  رد  هن  چیه 

درک تشگنا  هقلح  رس  هساک  **** دروخ تشگنا  کی  هساک  نیزا  هک  ره 
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باوخ ياغوغ  هشیدنا و  هنتف  **** باوص هد  نیرد  هلاس  همه  تسین 

ار هناریو  هد  نیا  راذگ  زاب  **** ار هناخ  مدع  زاس  دوخ  تولخ 

دوس هچ  رخآ  نز  هب  یشورف  هناخ  **** دود هب  نک  اهر  هناخ  نیا  نزور 

يا هدروآ  رد  هب  دوخ  مکش  زن  **** يا هدروآرد  هچ  ملاع  هب  تسد 

يزب ملسم  رود و  زا  وش  رود  **** يزب مغیب  شکرد و  ناهج  هب  طخ 

زاسب لزنم  هشوت  هر و  گرب  **** زارد لزنم  دمآ و  رود  وت  هار 

راوخ هنشت  شک  رورحم  خزود  **** راس وید  هیداب  نیرد  هصاخ 

تسوا نادکمن  دیشروخ  همشچ  **** تسوا ناویح  همشچ  رگج  باک 

کمن روش  **** بارش ار  ناکمن  یب  وا  هروش 
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بابک نوچ  ورد  هدید 

نوخ هرهز  لد  بآ و  لد  هرهز  **** نوگبآ کمن  نیز  هن و  بآ 

دوش نوچ  ورد  عبط  هلفاق  **** دوش نوخ  وا  ندید  زا  لد  هک  هر 

خارف لد  مغ  گنت و  لد  هناخ  **** خال وید  هیداب  نیا  فتر  رد 

تخادگ هرهز  وچ  درسفا و  رگج  نوچ  **** تخاس عبط  اب  هدیاب  نیرد  هک  ره 

تشهب ناتسب  خزود و  هدب  زیخ و  **** تشرس خزود  لگ  نیا  ینکچ  ات 

راگزور درپس  تیاپ  هب  ياپ  **** رابغ یکاخ  لکیه  نیا  دوش  ات 

دنک مگ  نایم  تتسد ز  هب  تسد  **** دنک مدرم  هب  هکنوچ  تبقاع 

تشذگ دیاب  هچ  كاخ  نیا  رس  رب  **** تشگزاب دوب  كاخ  يوس  هکنوچ 

ياپ ریز  یسب  تسدوس  وت  وچ  وک  **** ياسم ار  یسک  ياپ  فک  ریز 

دربن نایاپ  هب  هعقر  نیا  سکچیه  **** دربن ناج  ناهج  رد ز  ناهج  هب  سک 

زیخ راد  هگن  راخزا  نتشیوخ  **** زیخ راخ  نیا  رس  رب  هنم  ياپ 

میب ياج  ینک  هچ  دش  یهگمیب  **** میقم دشابن  وت  ماقم  هچنآ 

نیبم شراهب  تسینازخ  داب  **** نیبم شرارق  تسیناف  لزنم 

رظن بحاص  دبم  ناتساد  شخب 41 - 

ناتسوب يوس  درک  يرذگهر  **** ناتسودنه روشک  زا  يدبؤم 

طاسب روزم  تفای  یتکلمم  **** طابر شقنم  دید  يا  هلحرم 

ربخ یب  دوخ  رمع ز  مک  هلال  **** رمک نودرگ  وچ  هتسب  نوخ  هب  هچنغ 

گنت گنت  یم  هتخیمآ  رکش  زو  **** گنر گنر  لگ  هتخیگنا  نمچ  زا 

شیوخ ناج  رب  هدش  هزرل  هب  دیب  **** شیوخ ناکیپ  هتسخ  رپس  وچ  لگ 
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شنماد مرد  سگرن  هدید  **** شندرگ نسر  هشفنب  فلز 

لگ هزور  کی  هلال و  هسفن  کی  **** لگ هزوریف  هدوس و  رهگ  هلال 

هن شیدنا  تبقاع  یسفن  سک  **** هن شیب  یسفن  ات  سک  تلهم 

تشذگ وس  نادب  دنچ  یهم  دعب  **** تشذگ ونیم  هضور  ناز  وچ  ریپ 

دید غاز  نغز و  یتشم  هلان  **** دید غاب  نآ  رد  هک  لبلب  لگ و  ناز 

تشنک رد  هدش  رصق  نآ  رصیق  **** تشهب ياجب  داتفا  یخزود 

هدش يراخ  هتشپ  لگ  هتسد  **** هدش يراخ  هب  لیلحت  هب  هزبس 

دیدنخ همه  رب  **** تسیرگنب ناور  زیت  نآ  رد  ریپ 
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تسیرگرب دوخ  هب  و 

یگدنیاپ رس  درادن  چیه  **** یگدنیامن ماگنهب  تفگ 

دشک یبارخ  هب  رس  شتبقاع  **** دشک یبآ  یکاخ و  زا  رس  هچ  ره 

تسین يور  مندش  یبارخب  زج  **** تسین يوک  رگد  وچ  یبارخ  هب ز 

تخانش ار  ادخ  تشگ و  دوخ  فراع  **** تخاس قیفوت  شنیب  زا  رظن  نوچ 

دش زاب  رهگ  يوس  مدع  هب  ات  **** دش زار  نآ  رهوگ  یفریص 

تسین تیربا  هرطق  يا و  همشچ  **** تسین تیربگ  یناملسم و  هک  يا 

شابم وگ  ناهج  يوگناهج و  كرت  **** شابم ودنه  دبوم  نازا  رتمک 

نتخارفا رمک  هالک و  هب  رس  **** نتخاس يرس  هریخ  لگ  وچ  دنچ 

تسب وت  نوخ  هب  شیوخ  رمک  وک  **** تسد لگ ز  رمک  نک  اهر  زیخ و 

قشع تابارخ  هب  نک  هورگ  ود  ره  **** قشع تافآ  رمک  هالک و  تسه 

دهد لد  یگدنب  ترمک  هگ  **** دهد لگ  یگجاوخ  تهلک  هگ 

یهر یماظن  یماظن ز  وچ  ای  **** یهر یمالغ  هجاوخ  نیزک  شوک 

كاخ لزنم  عادو  رد  مهدزاود  تلاقم  شخب 42 - 

ار ماد  نیا  نکف  نماد  سپ  زا  **** ار مایا  نکب  یعادوو  زیخ 

نک زاب  يرد  هرجح  نیزا  رتشوخ  **** نک زاس  نیزا  رتهب  یتکلمم 

رب دروآ  هر  هب  یکشا  هلان و  **** رس دروآ  هر  هب  تمشچ  لد و  نوچ 

ینز لد  یتمعن  یلو  فال  **** ینز لگ  نیرب  هک  من  یکی  هب  ات 

لیپ ياپ  رد  هبد  نکفیم  هنرو  **** لیحر ردنا  نک  صقر  يرتش  رگ 

تسین يور  ندز  يار  مدع  هب  زج  **** تسین يوم  کی  مرحم  ارت  هکنوچ 
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دندش نافیرح  هک  ینیشن  هک  اب  **** دندش نافیرظ  نازاون و  عبط 

دنک یفیرح  هک  اهنت  نت  اب  **** دنک یفیطل  عبط  یسب  هچرگ 

كاخ هریت  نیرد  بآ  ینشور  **** كانزیهرپ لد  دیوجب  هک  هب 

شیوخ مولعم  لصاح  نک  هقرفت  **** شیپ هار  هقرفت  دسرن  ات 

یسر لزنم  هب  دوز  یکبس  زک  **** یسک ور  نارگ  هک  نک  اهر  تخر 

ینک لصاح  هچ  كاخ  نیرد  وت  ات  **** ینک لد  بلط  را  يآ  کلف  رب 

هار هب  یتفا  رد  هب  ات  شنک  هنخر  **** هاگماد نیا  هتسب  يا  هدش  نوچ 

رد مهب  هتسویپ  طخ  نیاک 
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مین ود  شدننکن  ات  دهدن  هر  **** میم وچ 

شابم طخ  رد  هریاد  نیا  طخ  زا  **** شابم طقنم  خرچ  هگ  همخز 

يوش نوریب  هریاد  نیا  طخ  زا  **** يوش نوزفا  بش  زور و  طخ  رگ ز 

راکچیه بلط  رد  هنم  ياپ  **** راوتسا مدق  ياج  ینکن  ات 

تسرد نک  شندش  نوریب  هنخر  **** تسخن یئارگ  هک  يراک  همه  رد 

نتشادهگن هاچ  زا  نتشیوخ  **** نتشاد هر  هب  هدید  دوب  طرش 

زیرگ هار  تصرف  تدوب  ات  **** زیر بالیس  هناخ  نیا  نک  هنخر 

دیزگ بجاو  هب  خاروس  ود  هناخ  **** دینش گس  سفن  نف  کی  هبور 

ریگ هابور  دبنگ  نیا  هدود  **** ریگ هار  دوش  هک  هن  شیهگاو 

یلفاغ دوخ  هک ز  دوخ  زا  یلفاغ  **** یلدشوخ وزک  تسطاشن  هچ  نیا 

ياج زاب  يوش  ییآ و  لدگنت  **** يانگنت نیرد  هک  دش  نانچ  دهع 

نورب دیآ  یک  هدهع  زا  وت  ناج  **** نونک یهلا  دهع  ینکش  رگ 

يا هدید  ناهج  هک  نز  ناهج  ود  رب  **** يا هدید  ناج  هک ز  ور  نانچ  هار 

سرت هیاس  يوشن  ات  رگنم  سپ  **** سرت هیاپ  يوشن  ات  نیبم  ریز 

تسمن یب  هر  هک  رآ  مشچ  بآ ز  **** تسمک ترامع  هک  رب  نید  هشوت ز 

ار كاخ  ناهرز  اب  هرز و  اب  **** ار كاپ  رهگ  هد  فدص  هب  مه 

تشک رایسب  وت  رت ز  يوق  تسد  **** تشک رای  یسب  وت  نوچ  کلف  رود 

ینکفا نیمز  هب  ینامز  شات  **** ینمشد نیرد  زاس  یبجعلاوب 

تسین هشیدنا  يو  غیت  رپس و  زا  **** تسین هشیپ  رنه  هیاپ  نیرد  هک  وا 

چیه تسچیه  وت  قشع  ششک  اب  **** چیپ چیپ  نسر  نیاک  ناوخم  رام 
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تسکش یناوت  داب  یکیب  شک  **** تسشن دیاب  هچ  هشیش  نیا  مغ  رد 

دنا هتشک  رکش  هب  ار  دوخ  نمشد  **** دنا هتشک  رز  شتاک  ناشک  میس 

زور وچ  شک  یلگ  هب  ار  دوخ  نمشد  **** زورف شناد  لد  زا  ناوتب  ات 

عزانتم میکح  ود  ناتساد  شخب 43 - 

یگناگیب دنچ ز  ینخس  دش  **** یگناخمه رس  زا  میکح  ود  اب 

تفاتنرب يود  دوب و  یکی  کلم  **** تفاتنرب يوت  دوب و  ینم  فال 

رس **** دنونشب یکی  هک  دیاشن  ود  قح 
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دنوردب یکی  هک  دیابن  ود 

دید هک  یماقم  دیشمج  ود  مزب  **** دید هک  یماین  ریشمش  ود  ياج 

ار هناخ  دنک  صاخ  یکی  ود  زک  **** ار هنازرف  ود  دوب  نآ  عمط  رد 

تفرگ نییآ  نتخادرپ  هناخ ز  **** تفرگ نیک  رمک  تیبصع  نوچ 

دندز یئالط  هناشورف  هناخ  **** دندز یئاون  ریگبش  هب  ود  ره 

دنروخ تبرش  ود  شیوخ  هتخاس  **** دنرذگب یگتخاسان  رس  زک 

تسرت لهاله  هک  رهز  تبرش  **** تسرت لد  يوق  هیاپ  نیرد  هک  ات 

دنهد نت  کی  هب  تروص  ود  ناج  **** دنهد نف  یکی  هب  تمکح  ود  کلم 

تخادگ ار  هیس  گنس  یتفع  زک  **** تخاس رهز  يردق  نیتسخن  مصخ 

تسرکش زا  هب  هک  شنادم  رهز  **** تسرورپ ناج  یم  نیک  ودب  داد 

دروخب ناسآ  رکش  دای  هب  رهز  **** درم ریش  نآ  دتس  ار  وا  تبرش 

تسب كایرت  هب  رهز  رذگهر  **** تسشنرد ودب  تخپ و  ایگ  شون 

تفاتش سلجم  هب  زاب  تفص  عمش  **** تفای زاب  رپ  هناورپ و  وچ  تخوس 

دیمد لگ  نآ  رب  ینوسف و  دناوخ  **** دیچب لگ  یکی  غاب  نمچ  زا 

وا رهز  زا  رت  راک  رپ  لگ  نآ  **** وا رهق  یپ  نمشد ز  هب  داد 

دادب ناج  دش و  هریچ  وا  رب  سرت  **** دادب ناوخنوسف  هک  لگ  نآ  زا  نمشد 

درمب مهوت  لگ ز  یکی  هب  نیو  **** درب رهز  دوخ  نت  زا  جالعب  نآ 

تسیمدآ لد  نوخ  زا  يا  هرطق  **** تسیمز غاب  هب  هک  نیگنر  لگ  ره 

یئوت شراگن  هک  ناد  مغ  هناخ  **** یئوت شراهب  هک  هنامز  غاب 

ناشن قلعم  بآ  نیرب  كاخ  **** ناشن قبطم  كاخ  نیرد  گنس 
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وا تابارخ  كاخ و  نیزا  رپ  رب  **** وا تالایخ  بآ و  نیزا  رذگب 

فوسک نوچ  نکش  دیشروخ  روخ و  هم  **** فوقو روایم  دیشروخ  هم و  رب 

تسهللا لیلخ  قشع  هر  لوغ  **** تسهگرخ نیرد  هک  نیرز  هم  نیک 

درک زور  نیدب  زور  نآ  زا  تخرچ  **** درک زوسرگج  حبص  ارت  زور 

يروآ زور  هب  زورنیا  زا  يزور  **** يروآ زورف  دیشروخ  لد  رگ 

دیفس هایس و  حول  نیا  يرتسب  **** دیما بالگ  هب  ان  ناشف  کشا 

وچ ات 
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يوش تمایق  يوزارت  برچ  **** يوش تمالس  جنس  لمع 

ار توزارت  لدع  دنک  تسار  **** ار توزاب  دراد  يوق  هک  نید 

دروخن ایند  مغ  ایند  مغ  رد  **** درم دازآ  هشیپرنه  چیه 

ارت ایند  هد و  یماظن  هب  نید  **** ارت انمت  تسایند  هب  هکنوچ 

ناهج شهوکن  رد  مهدزیس  تلاقم  شخب 44 - 

شیگنر ناوج  هب  یبیرفن  ات  **** شیگنت رگن و  ملاع  يریپ 

تسشتاو يرگنیم  لگ  هتسد  **** تسشو انرب  هک  ریپ  نیا  فک  رب 

ربم شزامن  تسبیلص  هلبق  **** روخم شبیرف  تسبارس  همشچ 

يا هن  يراب  وت  دنتسم  همه  رگ  **** يا هن  يراخ  رس  رب  لگ  همه  نیز 

يا هدروآ  هک  هناخ  زا  يرب  نآ  **** يا هدرک  عمط  هچناز  يربب  نوچ 

دنرب تمالس  هب  ناج  نامرد  یب  **** دنرب تمایق  رحب  رد  هنب  نوچ 

زاب دنناتس  وت  زا  دنهد  هچناک  **** زاب هب  یهاوخ  هیام و  هنب  هاوخ 

نآ دناتسب  یلاح  دهدب  نیاک  **** ناهج نیا  تسدتس  داد و  هناخ 

تسروخ مشیرب  مرک  یکی  زاب  **** تسرگ شیرب  مرک  یکی  هچرگ 

يروخرب دوخ  لگ  زا  غارچ  وچ  ات  **** يرفعج لگ  درز  نیا  نک  عمش 

شابم وگ  یئیرس  شش  نکفب  رز  **** شابم وگ  یئیرد  هن  نکشب  نت 

تسرپرز لگ  وچ  دنناوخن  تات  **** تسد هن  هن  رز  رس  رب  مرک  ياپ 

تسیکی تبسن  هب  خینرز  رز و  نآ  **** تسین دوصقم  هکس  وا  رب  هک  رز 

تسرکیپ نامه  سواط  مد  رد  **** تسرز ناس  هب  وچ  رز  یتسود 

دنرگنهآ رتشیب  ناهشداپ  **** دنرب نهآ  هب  هک  نوچ  رز  هکس 
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هاچ هب  دشورف  هنخر  نآ  رس  زا  **** هالک نوراق  تمه  وزا  تخاس 

ياپ ریز  یهن  وچ  دش  تیگراب  **** ياج تست  رس  شات  دشوت  راب 

تسنداد نآ  زا  رتهب  ندتسان  **** تسنداد ناج  همه  رگ  رز  نداد 

دهد تناج  شیاسآ  ندش  رد  **** دهد تناهج  صرح  ندتس  رد 

شیناتسن هک  تسین  نآ  زا  رتهب  **** شیناشفیب یناتس و  هکنآ 

تسرب ارفص  هویم  يروخبنوچ  **** تسرگ ارفص  نغور  یهن  وچ  رز 

دنا هدناوخ  شیبرغم  ناربخیب  **** دنا هدناشفا  رد  هب  قرشم  هک ز  رز 

دننشور اخس  هب  شلها  قرشم و  **** دننمشد اخس  موق  نآ  برغم و 

هب دناتس  ماش  یبرغم  **** ماب حبص  یقرشم  دهد  هچره 
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ماو

تسرپ ناغرم  همه  تسد  بیان  **** تسرز اهناک  همه  ناج  یلاو 

قشع يوزارت  هب  دیآرب  تسار  **** قشمد گنس  هب  هک  یمور  رز  نآ 

تسا هدنبیرف  هک  نک  ورب  كاخ  **** تسا هدنبیز  هدنزورف و  هچرگ 

دربن شهار  لوغ ز  نیا  تفاو  **** دربن شهالک  دزد  نیا  هک  تسیک 

یفوص یجاح و  ناتساد  شخب 45 - 

درک زاس  ناور  هبعک  هدعاق  **** درک زاغآ  هر  مزع  يور  هبعک 

تشاد رانید  هردب  کی  غلبم  **** تشاد راک  ضرغ  زا  نوزف  هچنآز 

درگ هاتوک  ملاع  زا  نتساک  **** درم دازآ  یفوص  نالف  تفگ 

تسوا رد  تناما  تسین  رگا  سک  رد  **** تسوا رد  تناید  هک  دیآ  ملد  رد 

درپس یفوص  هب  رانید  �هردب  **** درب هناخ  ارف  شیناهن  تفر و 

زاب شیرآ  نم  هب  میآ  نم  وچ  ات  **** زار هدرپ  نیا  رد  راد  هگن  تفگ 

تفرگرب ار  هیراع  رز  خیش  **** تفرگرد ار  هیداب  هر  هجاوخ 

دوب دنب  نآ  رد  شیورد  لد  ات  **** دوب دنچ  دوخ  هک  راهنز  برای و 

متساوخ یم  هک  جنگ  نآ  متفای  **** متسارآ دوخ  راک  رز  هب  تفگ 

یگتسهآ هب  داد  ادخ  هچنآ  **** یگتسب دنکن  ات  مروخ  دوز 

ار دنچ  یبش  داد  برط  داد  **** ار دنب  نآ  هرگ  زا  داشگ  زاب 

تشاد شیپ  مکش  درک و  مکش  لذب  **** تشاد شیوخ  رب  هک  رز  نآ  �هلمج 

درک رانز  هقلح  ناتب  فلز  **** درک رانید  هقح  نادب  تسد 

خارف يرذع  هدنام و  یلدگنت  **** خاش خاش  هدش  هناخیش  �هقرخ 
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دنامن شغارچ  رهب  زا  ینغور  **** دنامن شغاد  هک  دروخ  نانچ  دیص 

زاتکرت دوخ  يودنه  نارب  درک  **** زاب تشگ  رفس  نوچ ز  ام  یجاح 

شومخ اتفگ  رز ، اتفگ  هچ ؟ تفگ  **** شوهزیت يا  نم  هب  روایب  تفگ 

جارخ دناتس  هک  ناریو  هد  زا  **** جاجل نک  اهر  زیوآ و  مرک  رد 

اجک ات  اجک  هردب ز  سلفم و  **** اوه رد  اوه  هردب  نآ  دش  فرص 

سک تس  هدرپسن  ودنه  هب  تخر  **** سک تس  هدربن  كرت  زا  یتراغ 

تسشن نم  رب  هک  هدرخ  نآ  زا  مدرخ  **** تسکش ار  ملد  نکر  وت  ینکر 

هب تفر و  **** داد جارات  هب  هدنخ  دص  هب  لام 
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داتسیا اپ  هب  هیرگ  دص 

میدش ناملسم  میدوب و  رفاک  **** میدش نامیشپ  هک  نک  مرک  تفگ 

تسا نم  رب  اطخ  تفر  یللخ  رگ  **** تسا نتسبآ  للخ  زا  ناهج  عبط 

زیخ تسا  ياپب  شیورد  هک  زیخ  **** زیختسر دص  هب  تفگ  شمرک  ات 

تشذگرد وازا  درک و  یشک  میس  **** تشگزاب ادخ  هب  نوچ  ادخ  میس 

چیه مناتس ز  هچ  درادن  چیه  **** چیپم رد  نیدب  هک  دش  دوخ  حصان 

شتسین يورگ  ندیورگ  زج  **** شتسین يوج  هک  مناتس  هچ  وز 

تسا یفوک  فلا  قوطم  میم  **** تسا یفوص  نیرد  لام  نآ  زا  هچنآ 

منک تلالح  تسا  مارح  هچناو  **** منک تلابو  هک  یهاوخن  تفگ 

زارد تسد  هتوک و  نتسآز  **** زاس قرز  کلف  وچ  يا  رادب  تسد 

تسین كاخ  نیا  رس  رب  يدمتعم  **** تسین كاپ  دسح  صرح و  زا  لد  چیه 

هدم نابگس  هب  روفغف  �هرای  **** هدم ناطیش  هب  تسیدقن  هرس  نید 

تساوخ زاب  ناوتن  سلفم  هیام ز  **** تسارت تمارغ  هجاوخ  يا  یهد  رگ 

ور هشوگ  ارف  ریگ و  نید  نماد  **** ور هشوت  رنه  تسا  بیع  لزنم 

دنز یم  نامشتحم  �هلفاق  **** دنز یم  نامرد  یب  رب  هن  خرچ 

تسا رتهب  یمشتحم  زا  یسلفم  **** تسا رگتراغ  وچ  هار  نیا  هنحش 

تسا ینیریش  روبنز ز  تفآک  **** تسا ینیب  ناهج  هک  اجنآ  زا  مدید 

دد ماد و  دروخن  شگرم  سپ  زک  **** دوخ تشگ  نادب  خلت  رگم  ریش 

تسکش ندیبلط  یمامت  هم ز  **** تسشن او  ینتساخرب  عمش ز 

تسیتشادان هار ز  نیا  زا  نمیا  **** تسیتشآ گرگ  هب  كاخ  اب  هک  داب 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 2037 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا یهام  مرد  یهام  تفآک  **** تسا یهاگآ  رگم  ار  رمش  غرم 

دش وت  زامن  جنپ  �هحتاف  **** دش وت  زاین  يوزارت  هک  رز 

زابکاپ يوشن  یماظن  وچ  ات  **** زاین نیا  هر  يدرگن ز  كاپ 

تلفغ شهوکن  رد  مهدراهچ  تلاقم  شخب 46 - 

یگراوخ فلع  هب  يواگ  رخ و  نوچ  **** یگرابکی هب  دونشخ  هدش  يا 

دروجال هریاد  نیا  زا  لفاغ  **** درگ دیشروخ  زکرم  نیزا  غراف 

راگزور زا  مغ  هچ  ارناربخ  یب  **** راک تسناربخ  بحاص  یپ  زا 

يا هتفریذپ  هک  نک  نانچ  راک  **** يا هتفخ  ارچ  يآ  راک  رس  رب 

نیمک هک  یبسخ  هچ  تسم 
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دنا هدرک  نینچ  هن  ناسانشراک  **** دنا هدرک 

نیب شیوخ  يزجاع  رگنرد و  **** نیب شیپ  مغ  هتشپ  نیا  رگنرب 

رایب شدای  درآ  دای  وت  ات ز  **** راک شومارف  تسیریپ  وت  لقع 

ارت يدوتس  هک  يدرب  هک  مان  **** ارت يدوبن  لقع  فرش  رگ 

شکمرد لحو  هب  رخ  يرخ  هنرگ  **** شکم رس  وزا  تساحیسم  لقع 

ریگ رود  دوخ  نماد  شرد  ای ز  **** ریگ رون  ورب  لقع  هرب  ای 

ار زاب  نکم  کشجنگ  همعط  **** ار زاس  بدا  لقع  نکم  تسم 

مارح شدرک  وت  لقع  ینمشد  **** ماقم ره  رد  هدمآ  لالح  هک  یم 

تسوا مان  ناج  هک  همشچ  نآ  دش  لقع  **** تسوا ماج  رد  وت  باک  دوب  هک  یم 

درب ارنآ  هک  هجاوخ  يا  روخم  نآ  **** درب ار  ناهج  هودنا  یم  هچرگ 

هتخیر ناکمن  یب  رگج  رب  **** هتخیمآ رگج  ناد  یکمن  یم 

ربخ یب  دنک  تیزیچ  همه  زک  **** روخم يزیچ  دیاب  تربخ  رگ 

دیشکرد يرخ  یب  ملق  شک  **** دیشچ يزیچ  هک  درم  نآ  ربخ  یب 

وش تابارخ  ياپ  هن  دنک  **** وش تالایخ  مشچ  شک  لیم 

شیوخ يادوس  تشحو  اب  وت  فلا  **** شیوخ يالاب  قشاع  فلا  وچ  يا 

شاب هدنکفارس  فرح  یب  وچ  هنرو  **** شاب هدنکفا  رپ  غرم  یفلا  رگ 

یسلفم فلا  وچ  يرادن  چیه  **** یسلجم هتسارآ  فلا  فوچ 

ینک یئاپ  رس و  یب  لگ  وچ  هک  هب  **** ینک یئارگ  جواک  يا  هن  راخ 

شکم يزارد  هب  رس  يا  هن  رمع  **** شکم يزاب  هب  ياپ  يا  هن  لفط 

رون تشگ  مک  وچ  شیب  دوش  هیاس  **** رود دیشروخ  دش و  رخآ  هب  زور 
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دوش نادنچ  ود  زیچ  ره  هیاس  **** دوش نایاپ  هب  وچ  مدینش  زور 

غارچ رون  وچ  شاب  نکش  هیاس  **** غاب وچمه  ینک  هچ  یتسرپ  هیاس 

دیدپان دوش  هیاس  نوچ  وت  بیع  **** دیرپ یناوت  هیاس  دوخ  وت ز  رگ 

تسسب ناویح  همشچ  نیشن  هیاس  **** تسسک ره  نف  هن  ینیشن  هیاس 

وت يار  کلف  رتربز ز  ریز و  **** وت ياپ  رس و  ریز  ربز و  يا 

رگم یئوشب  تسد  دوخ  وت ز  ات  **** رز تشط  تدهدیم  نادب  حبص 

يوش تشط  نیرد  هکنوچ 
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يوج دیشروخ  همشچرس  بآ ز  **** يوش یماج 

تست نوخ  رپ  هماج  زا  نگخوش  **** تست نوباص  هک  دیشروخ  هصرق 

دنامن یبآ  وت  رمع  رگج  رد  **** دناشف تعیبط  هک  شتآ  سب  زا 

تسین كاب  دوب  خرس  همه  هنرز  **** تسین كاپ  ضرغ  كرچ  زا  تنت  رگ 

دوش رپ  اجک  خزود ز  هدعم  **** دوش رصنع  یکاپ  زا  نخس  رگ 

رامگ وزارت  هب  لد  یتسار  **** راک تسار  يا  هدش  وزارت  هچرگ 

وت يوزارت  لیک و  زا  دنک  مک  **** وت يوزاب  هک  هبح  ره  وج و  ره 

شیپ دنرایب  هلمج  نیسپ  زور  **** شیوخ ياج  رب  همه  کیاکی  تسه 

ار تیناتس  شیب  یهد و  مک  **** ار تیناهن  دنیامن  وت  اب 

ناتسیم مک  هدیم و  نوزف  هنرگ  **** ناور وزارت  غیت  نیا  نکم  دوخ 

تفات شون  نآ  یتسار  زا  رکشین  **** تفای شوغآ  رد  راخ  يژک  لگ ز 

دنز رب  مه  هب  تسد  قح  يرای  **** دنزرب ملع  هک  اجنآ  یتسار 

یتسار رگا  یتسر  مغ  همه  زا  **** یتساک مک و  هب  یتفا  یجک  زا 

درم عرد  دوب  درم  یتسار  **** درس مرگ و  زا  هک  هن  اهنت  شتاز 

يوگتسار درم  اب  ملاظ  هاشداپ  ناتساد  شخب 47 - 

نف جاجح  هدش  تجح  رس  زو  **** نکش تیعر  دوب  یهشداپ 

دادماب يدش  جرد  وا  رد  رب  **** داز حبص  زا  بش  کیرات  هب  هچره 

هام حبص و  زا  رت  هدنیاشگ  زار  **** هاگحبص کلم  شیپ  یکی  تفر 

ییزامغ هتخومآ  رحس  زو  **** ییزاب بش  هتخودنا  رمق  زا 

تفگ زیرنوخ  ملاظ و  شک و  هریخ  **** تفهن رد  ارت  ریپ  نالف  تفگ 
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كاله ار  وا  منک  نونکا  مه  تفگ  **** كانمشخ وا  نتفگ  زا  کلم  دش 

تخیرگیم شیگناوید  وید ز  **** تخیر گیر  وا  رب  درتسگب و  عطن 

داهن تیانج  وت  رب  کلم  تفگ  **** داب وچ  یناوج  ریپ  ربب  دش 

ياجب يرایب  شات  وشب  زیخ و  **** يار وید  نآ  ندناوخ  زا  رتشیپ 

تفرگرد نخس  تفر و  کلم  شیپ  **** تفرگرب نفک  درک و  وضو  ریپ 

ياپ تشپ  يوس  دید  نیک  رس  زو  **** يار زیت  هش  دوس  مهب  تسد 

يا هدناوخ  مشک  هریخ  شک و  هنیک  **** يا هدنار  نخس  هک  مدینش  تفگ 

یهگآ
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میناوخ ارچ  هراگمتس  وید  **** مینامیلس کلم  زا 

ما هتفگ  ترتب  یتفگ  وت  هچناز  **** ما هتفخ  نم  هن  تفگ  ودب  ریپ 

وت راکیپ  هدرزآ ز  هد  رهش و  **** وت راک  زا  رطخ  رب  ناوج  ریپ و 

مأوت راد  هنیآ  کین  دب و  رد  **** مأوت رامش  بیع  نینچ  هکنم 

شکب مرادب  تسنینچ  هنرگ  **** شه راد  نم  هب  نیب و  میتسار 

درک راک  هش  لد  رد  شیتسار  **** درک رارقا  یتسار  رب  وچ  ریپ 

دید شیوخ  يژک  وا  یتسار  **** دید شیپ  شیتسار  زا  کلم  نوچ 

دیشکرد ام  تعلخ  هیلاغ و  **** دیشکرب شنفک  طونح و  تفگ 

زاون تیعر  تشگ  يرگداد  **** زاب تشگ  يرگدادیب  رس  زا 

درکن سک  نایز  تسار  نخس  رد  **** درکن سک  ناهن  شیوخ  یتسار 

راگدرک زا  رفظ  وت  زا  یتسار  **** راگتسر يوش  هک  روآ  یتسار 

رم قحلا  هک  خلت  دوب  خلت  **** رد هلمج  دوب  تسار  نخس  رگ 

يادخ دشاب  وت  راتفگ  رصان  **** ياجب يرآ  یتسار  نخس  هب  نوچ 

دنتسارآ یتسار  نیزا  شراک  **** دنتسار شلد  یماظن و  عبط 

ناربگشر شهوکن  رد  مهدزناپ  تلاقم  شخب 48 - 

بیرغ درآرب  هدرپ  زا  نیزاب  **** بیقر کباچ  هدرپ  نیا  سفن  ره 

هن صاوغ  رهوگ و  زا  رپ  رحب  **** هن صاقر  همخز و  زا  رپ  عطن 

غیرد یهاوخن  وت  را  غیرد  تسین  **** غیت جات و  زا  تلود و  مرد و  زا 

لیخب تردق  کسمم و  اضق  تسین  **** لیئربج مد  هب  لد  تدسر  رگ 

تسرت نوزفا  وت  جرخ  زا  يو  لخد  **** تسرگید يرب  هکنادنچ  هنب  ناز 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 2043 

http://www.ghaemiyeh.com


نیب راتفگ  نز و  رد  نیا  هقلح  **** نیب راتفر  هن و  هر  نیرد  ياپ 

تسارک تمارغ  وت  یسانشن  رگ  **** تسایمیک ایگ  توقای و  شگنس 

تسه هدرپ  نیرد  رارسا  همه  نیک  **** تسکش اجنیا  ملق  فرصت  تسد 

دسریم يرتزغن  زا  رتزغن  **** دسریم يرب  غاب  نیا  زا  مدره 

تسرتابیز هلسرم  زا  هلسرم  **** تسرهوگ نیرد  هک  اهناج  هتشر 

دنرت كریز  هفیاط  زا  هفیاط  **** دنرگیدکی سپ  زک  ناور  هار 

دادن یناوج  يریپ و  هب  ردق  **** دادن یناعم  هب  زج  فرش  لقع 

نخس نیا  تسفلتخم  دوش  لعل  **** نهک ددرگ  وچ  هک  مدینش  گنس 

گناب زج  هن  چیه  **** هورگ نیا  دنرتب  رت  نهک  هچره 
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هوک يوناب  وچ 

راوگان دوب  شیرهز  وت  ریش  **** راوخریش دوب  هدید  ارت  هکنآ 

دوب مک  ناوج  هاوخاوه  ریپ  **** دوب مک  ناوت  فاصنا  نهک  رد 

تسورد تحارج  هک  دش  نهک  راخ  **** تسورد تحار  همه  دمآ  ون  هک  لگ 

اهدژا دوش  رام  ینهک  زو  **** ایتوت دوب  روگنا  يون  زا 

وا ياریذپ  تسین  نهک  زغم  **** وا ياج  رس  هساک  دش  هک  لقع 

تفرگرب نهک  میوقت  مکح ز  **** تفرگ رتخا  همان  دصر  هکنآ 

دنرد نالازغ  فان  تفص  گرگ  **** دنرخبا ریش  وچ  هک  یناگس  ریپ 

ریگمرب نم  هب  نیب و  میفسوی  **** ریپ ناگرگ  هشیدنا ز  منک  رگ 

تسشتاک منک  هچ  یناوج  بآ  **** تسشوخ ناریپ  همخز  کنت  مخز 

؟ تسیگناوید خاش ز  یکی  هن  مه  **** تسیگنازرف همه  یناوج  هچرگ 

دننک يدیپس  هب  ودنه  يوعد  **** دننک يدیب  هک  دنچ  ینمسای 

منک یناوج  هب  يریپ  يوعد  **** منک یناشف  جنگ  لگ  وچ  هکنم 

تسندرک قح  يرای  دوخ  یمصخ  **** تسندرک قلخ  راک  یشنم  دوخ 

لامک دریگ  وچ  مان  شهن  ردب  **** لاله يدید  وت  هک  ار  ون  هم  نآ 

دسر امرخ  هب  هک  شک  نانچ  تسد  **** دسر الاب  هیاپ  رب  وچ  لخن 

يا هشوخ  دوش  وچ  شناوخم  هناد  **** يا هشوگ  ارف  تسحرط  هک  هناد 

يورد ینیبن  مشچ  نامهب  ات  **** يوج بآ  زا  دوش  ایرد  هک  هضوح 

رگد یمشچ  هب  دید  ورد  زور  **** رحس زا  مشچ  همهنآ  تسبب  وچ  بش 

دوب نادان  هک  تسود  نآ  زا  رتهب  **** دوب ناج  یپ  هک  اناد  ینمشد 
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دسریم اجک  هک  نیب  شرکش  رد  **** دسریم ایگ  هچ  زک  رگنم  ین 

تسه هک  اجره  هب  شاب  رنه  دیص  **** تسرپ يوعد  هب  هن  هد  رنه  هب  لد 

دوب ناراب  هرطق  یکی  رد ز  **** دوب ناوارف  هچرگ  فدص  بآ 

نتفای ناشن  جات  يرهگ  ات  **** نتفات ناج  لد و  دیابب  هکسب 

دنک ور  اور  هک  دیاب  وت  ظفح  **** دنک ون  اضق  هک  ار  یملع  ره 

طاسب نیا  زونه  دنتشونن  رد  **** طابر نیا  زونه  دنتسکشن  رب 

راو سیلبا  هرد  يروخن  ات  **** راهنیز وشم  عنص  بستحم 

رد شرس  خرچ  **** درک رارقا  يو  مکح  رب  هن  هکره 
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درک راکنا  رس 

ریپ نانمشد  اب  ناوج  هدازکلم  ناتساد  شخب 49 - 

ورس وچ  یناوج  هدازکلم  دوب  **** ورم ياصقا  رد  هک  مدینش  دصق 

راگزور نوچ  هتفیش  وا  رب  کلم  **** راید نایتلود  زا  برطضم 

زیخ مین  رطخ  ناز  وا  رطخ  رپ  **** زیتس رد  نانهک  ار  شیگزات 

تفگ باوخ  نآ  رد  شیریپ  هک  دید  **** تفخ هشیدنا  رپ  هنتف  نازا  بش  کی 

نزب ار  نهک  خاش  ون  لگ  ياو  **** نکب ار  نهک  جرب  ون  هم  ياک 

دوش رتشوخ  وت  يوخ  زا  وت  شیع  **** دوش ررقم  کلم  رب  وت  هب  ات 

تفرگرب نایم  ار ز  نت  هس  ودنآ  **** تفرگ ربنارگ  باوخ  زا  رس  وچ  هش 

تشگ هزات  کلم  هزات  نآ  رب  کلم  **** تشونرد نهک  درک و  انب  هزات 

هب هدنکارپ  دهع  دب  رگشل  **** هب هدنکفارس  کلم  نک  هنخر 

نهک خاش  ندرگ  ینزن  ات  **** نب ورس  زا  وت  خاش  دشکن  رس 

رانچ دیاشگن  يوعد  هجنپ  **** رابیوج بل  هتسب  دوشن  ات 

كاخ مشچ  لد و  دیازن ز  بآ  **** كاپ همشچ  رذگهر  ینکن  ات 

تسیرگ تحیصن  کین  ارت  شوگ  **** تسیرورپ نورب  وت  زا  نورب  وت  اب 

فالخ رب  يا  ینک  شفالغ  دنچ  **** فالغ زا  رآرب  غیت  نآ  سفن  کی 

تسین كاپ  سفن  مه  نآ  قح  نیا  **** تسین كاخ  نیا  هقح  زا  سفن  نآ 

شک شیوخ  همه  رب  مرک  مان  **** شک شیپ  یگمه  سک  نینچ  شیپ 

دنتفای مرک  یقاب ز  تلود  **** دنتفای مرد  باک و  نایتلود 

دوب تمایق  گرب  دسرب  نوچ  **** دوب تمالس  تشک  مرک  مخت 

یماظن www.Ghaemiyeh.comهسمخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2092زکرم  هحفص 2047 

http://www.ghaemiyeh.com


تست ناک  نک  هرس  یماظن  دقن  **** تست ناسحا  هک  جنگ  نازا  ترای 

جارعم رد  شخب 5 - 

زورف یتیگ  لعشم  ناور  درک  **** زورمین کلم  ناک  یبش  مین 

درک شیراد  هلعشم  هم  هرهز و  **** درک شیرامع  هدید  زا  کلف  هن 

تاهج شش  دح و  راچ  طخ و  تفه  **** تانیاک مرح  رد  اهر  درک 

عامس رد  بش  هدمآ  شندماز  **** عادو رد  شمدق  اب  هدش  زور 

تشگ بات  نانع  باوخ  زا  کبس  وک  **** تشگ باوخ  نارگ  رایغا  هدید 

هاگمارآ هب  هتفر  شلد  غرم  **** هاگماد نیزا  بلاق  سفق  اب 

ینعی هتخادنا  رد  هقرخ  **** کلم ینعی  هتخادنا  رپ  غرم 
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کلف

هدش رتکبس  بلق  زا  شبلاق  **** هدش رپ  سفق  شیهلا  غرم 

دوبر كربت  هب  شلیم  هب  لیم  **** دومن كرحت  وچ  وا  ماگ  هب  ماگ 

دنتشاد ورف  هدجس  یپ  رس ز  **** دنتشاد وا  رب  هدید  ناهج  ود  نوچ 

تشاد شیب  دص  هلحرم  رب  هلحرم  **** تشاد شیپ  رس  هک  هیاپ  نازا  شیاپ 

تسه هک  ره  فتک  رب  ار  هیشاغ  **** تسپ دنکفا  شروخآ  دنلب  شخر 

شرس جات  یپ  زا  رهپس  درب  **** شرهوگ وا  دش و  ناک  نیمز  رحب 

نیمز واگ  درب ز  کلف  واگ  **** نیربنع بش  هب  ار  بش  رهوگ 

رمک ازوجز  جات و  ناطرس  زا  **** رفس نآ  شکشیپ  هدتس  وا 

هتخادنا دسا  رب  ار  هلبنس  **** هتخاس رت  لبنس  وزک  هشوخ 

تسد هب  وزارت  جنس  بش  هرهز  **** تسه ردق  ردق  هچ  ار  وا  بش  ات 

دوبن وزارت  رادقم  هب  هکناز  **** دوجس وزارت  هدرک  ارو  گنس 

يرفولین برقع  نیا  مد  رب  **** يربنسیس مد  زا  شون  هتخیر 

تخیرگ شناوخ  هلاغزب  رهز ز  **** تخیر همخز  رکش  ریت  نامک  نوچ ز 

بآ ولد  نوچ  هدش  یتوح  سنوی  **** باتفآ نوچ  هدش  يولد  فسوی 

هدز ارحص  هب  همیخ  لگ  رگشل  **** هدز ایرث  تخت  لمح  هب  ات 

عیبر گنر  هتفای  نیمز  عبر  **** عیفر غاب  هضور  نآ  لگ  زا 

ایبنا زا  هتساوخ  مدق  رذع  **** امس عبس  هدناوخ ز  بدا  رشع 

دیشکیم شملع  کیالم  تفس  **** دیردیم شمدق  بکاوک  رتس 

شبکرم مس  هدنکفا  هم  لعن  **** شبل کشم  هدنکآ ز  بش  فان 
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قارب ياپ  هیوپ  هدش  قرب  **** قافتا نادب  کیرات  بش  رد 

يامه رفب  تشگ  ور  هتخاف  **** يامن رتوبک  زاب  نآ  شو  کبک 

شنماد رد  هدز  نابیرگ  شرع  **** شنهاریپ هر  دص  هدش  هردس 

فرگش يراهب  تنیا  ورس  هدش  لگ  **** فرگش يراهن  تنیا  زور  هدش  بش 

تشاد غازام  همرس  وا  سگرن  **** تشاد غابناک  سگرن  ناز  لگ و  ناز 

شرع قاس  ات  دمآ  تسد  هب  تسد  **** شرف هزوریف  هیاپ  نیزا  لگ  نوچ 

دنتخادنا رپ  دنتسکش و  لاب  **** دنتخادنا رپس  شنارفسمه 

هاگراب نآ  رد  رب  نانز  هقلح  **** هار نابیرغ  وچ  ریحتب  وا 

هنتکی وا  جدوه  **** دنتشاد شرد  هک  نانیشن  هدرپ 
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دنتشاذگب

دوبن هگآ  مدقناز  شمدق  نیا  **** دوبن هرمه  هک  هار  نادب  تفر 

دنام زاب  دوخ  شزیمآ  زا  مه  وا  **** دنام زار  نآ  رد  رب  وا  زج  هک  ره 

دوب جاتحم  هدئام  نادب  شرع  **** دوب جات  شمدق  یتسه  رس  رب 

دیشکرب ملع  شرع  یتسآ  ز  **** دیشک رد  ملق  قرح  همه  هب  نوچ 

درپس یم  نت  هب  هار  ناج  هجاوخ  **** درمش یم  ناج  مد  یتسه  نت  ات 

دیسر ناج  لد و  هب  ناج  لد و  راک  **** دیسر نایاپ  هب  شرع  هنب  نوچ 

تفاین شلایخ  هک  دش  نانچ  هدید  **** تفاتش یلصا  هناخ  رهگ  هب  نت 

شدیان ورف  تالایخ  هب  رس  **** شدیاب یلزا  رون  هک  هدید 

تفرگرب نایمز  تقلخ  هدرپ  **** تفرگ رد  مدق  شیپ  مدق  هار 

نورب تعیبط  نابیرگ  رس ز  **** نوزف تیاغز  تفر  هر  وچ  درک 

یلزنم یب  لزنم  رد  هدمآ  **** یلد نشور  تیاغ  زا  شتمه 

تفرگ شنانع  هشوگ  نازا  تریح  **** تفرگ شنایم  هدرپ  نیزا  تریغ 

لالج يارس  میظعت  رد  زا  **** لاصو تسد  هتخادنا  رد  هدرپ 

هتخادنا رظن  اشامت  هب  ناج  **** هتخادنا رسب  دمآ  دش  ياپ 

تشادن یئاج  تصخر  یلو  تسج  **** تشادن یئاپ  تمحز  یلو  تفر 

مالس لوبق  تفای  شنخس  ات  **** مامت دمآ  رد  هب  دوخ  زا  نخس  نوچ 

دوبن شلایخ  هک  یمشچ  هب  دید  **** دوبن شلاوز  هک  يرون  تیآ 

تسرت وسنآ  زا  رهوج  ضرع و  زک  **** تسرهوج ضرع و  یب  وا  ندید 

تسیندید ادخ  ار و  ادخ  دید  **** تسیندیدنسپ هک  اجنآ  زا  قلطم 
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تفگن هدیدب  هک  سکنآ  يروک  **** تفهن دیابن  هدید  زا  شندید 

رس مشچ  نیا  رس  مشچ  نیدب  هکلب  **** رگد یمشچ  هب  هن  ربمیپ  دید 

دوبن ینامز  هار  نآ  نتفر  **** دوبن یناکم  هدرپ  نآ  ندید 

تفای هار  یتهج  یب  تهج  زا  **** تفای هاگرظن  هدرپ  نآ  رد  هک  ره 

يادخ دشابن  تسین  نینچ  هک  ره  **** ياجب ررقم  هن  نکیلو  تسه 

نکم شتاهج  فقو  دوب  لهج  **** نکم شتابث  یفن  دوب  رفک 

هتخیر ام  لگ  رد  نآ  هعرج  **** هتخیمآ قح  هک  یبارش  دروخ 

نینزان وا  شکزان  قح  تمحر  **** نیشنمه شسفن  اب  لزا  فطل 

رکش هب  بل 
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هتساوخ اعد  هب  ار  دوخ  تما  **** هتسارایب هدنخ 

هدش رسیم  دوصقم  هلمج  **** هدش رگناوت  جنگ  زا  شتمه 

هاگراک نیدب  دروآرد  يور  **** هاگراب نآ  زا  هتشگ  يوق  تشپ 

هدمآ زاب  هتفر و  یسفن  رد  **** هدمآ زاین  قشع  رفس  ناز 

ام ياهناج  يورادناج  وت  يوب  **** ام ياهنابز  رهم  تنخس  يا 

ناسر یماظن  هب  ار  نخس  متخ  **** ناسر یمامت  هب  ار  اخس  رود 

يور کباچ  رد  مهدزناش  تلاقم  شخب 50 - 

هتخادنا ملع  يرابغ  شیپ  **** هتخارفا ملع  یمیسنب  يا 

هدز نامیلس  تخت  هن و  کلم  **** هدز ناقهد  هزاورد  هن و  هد 

تسیچ هزاوآ  همهنیا  يا  هن  سوک  **** تسیچ هزادنا  یب  مخز  يا  هن  غیت 

شاب زیخ  یهت  سوک  مکش  نوچ  **** شاب زیر  مرد  غیت  نهد  نوچ 

هدنز هن  هدرم  هدم  تسد  **** هدنکفا هن  وید  تدشکیم 

نکم یبیطخ  ریشمش  يوعد  **** نکم یبیلص  تشپ  یغم  شیپ 

دسر یحیسم  هب  مدآ  هسطع  **** دسر یحیصف  هب  تلود  هبطخ 

دنز شتآ  رگشل  رب  هنت  کی  **** دنز شوخ  یمد  هناورپ  وچ  هکره 

ریگب یناهج  زادنارد و  هقرخ  **** ریگب یناج  نز و  شوخ  سفن  ودکی 

تسه هک  یئادج  هب  یئادف  تسین  **** تسه هک  یئابر  برچ  وت  ششخب 

سرتم خزود  شتآ  زا  وش  قلط  **** سرتم خبطم  هبرگ  زا  وش  ریش 

لانم شتآ  زا  یتوقای  رز و  رو  **** لالح شتآ  رب  شاب  یلغد  رگ 

ناوختسا نم  هس  ود  يا  ینم  دنچ  **** نادکاخ لغد  يا  رورغ  دنچ 
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دنا هدوساین  هاج  بلط  زک  **** دنا هدوب  نارگد  ام  زا  رتشیپ 

دوس هچ  دش  نایزب  اما  دب  دوس  **** دوب هچ  ات  نیبب  هاج  نآ  لصاح 

هاج ردق و  زا  کلف  رب  یهن  ياپ  **** هام دیشروخ و  وچ  هزیر  نیمز  وت  رگ 

؟  یتفوا ریز  هب  هن  ینیمز  هکنوچ  **** یتفوا رید  هریاد  نازا  هچرگ 

راهنیز هنم  هرط  نیرد  ياپ  **** راو هرط  يربن  ار  دوخ  رس  ات 

دسر یناوتن  ناج  ینکن  ات  **** دیرپ یناوتن  رب  يا  هن  غرم 

ياپ هب  دتفارد  هنافرگش  تات  **** يارد یفرگش  هار  زا  کلف  اب 

تسیچ رهد  للخ  يدرک  وت  مرج  **** تسیچ رهز  هنگ  يدروخ  وت  هداب 

وت نم و  ياجب  رهد  **** درم کین  يا  نکم  یهوکن  رهد 
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درکن دب 

یسک فیلکت  هب  ام  زا  دنک  ات  **** یسب یفرگش  درک و  یسب  دهج 

میهن ناوات  هچ  رهد  رب  هدهیب  **** میهد ناسک  چیه  وت  نم و  نوچ 

رایرهش دهنن  شلوبق  رهم  **** رادبآ لعل  رهوج  دوبن  ات 

تسمک نآ  دوش  لعل  وزا  هچنآ  **** تسملاع فرط  رد  یسب  گنس 

تسایتوت نآ  هدید و  کسخ  نیا  **** تسایگ تبسنب  ودره  نمس  راخ و 

يوب گنر و  دورن  یلصا  لگ  زا  **** يوج بآ  زا  ددم  دباین  هچرگ 

دنک نوچ  نمس  هب  ار  کسخ  راخ و  **** دنک نوزفا  فطل  متفرگ  بآ 

راگزور هدعاق  يدش  بلق  **** رارق يدوب  هدعاق  نیدب  هنرگ 

تسارک يزور  تلود  ناهج  هب  ات  **** تسام ریبدت  هب  هن  تلود  هب  راک 

كاب هچ  رد  ناهج  هب  ار  نایتلود  **** كاخ هب  دتفا  یتلودیب  درم ز 

تسه هک  اجره  وش  تلود  هدنب  **** تسرپ تلود  علاط  دوب  هدنز 

دنهد يزاب  هب  هن  ار  سک  تلود  **** دنهد يزاجم  هن  تلود  هب  کلم 

زاین یب  ندز  خرچ  زا  يوش  ات  **** زاس خرچ  نایتلود  رس  درگ 

ریگ مان  وش و  مایا  لبقم  **** ریگ مارآ  وشم  نز  مک  هس  ود  اب 

يامزآ تخب  هگنآ و  نکش  زوج  **** يآرب ازوج  علاط  زا  روتخب 

وش هداس  ناهج  راک  هرگ  زا  **** وش هداتفا  ینز  تلود  رد  رگ 

دیسر شتآ  رب  دوع  یهرگ  زو  **** دیسر شوخلد  هک  بآ  تسلد  هداس 

سب وت  هار  تمحز  وت  نت  دوخ  **** سک هب  لد  هدم  شاب و  لد  وریپ 

رتشیب نیزا  تلود  ارم  هک  **** رگد خاش  هب  تسد  ینز  دنچ 
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تسارچ ندیبلط  يراذگب  نوچ  **** تساور یتفرگ  وت  ملاع  هلمج 

دنز تعانق  وت  صرح  ندرگ  **** دنز تعاط  هر  وک  لهب  صرح 

گنت هشیدنا  رب  تسخارف و  وت  رب  **** گنر هزوریف  دبنگ  نیا  زکرم 

شروآ گنت  هب  هشیدنا  کی  هب  ای  **** شروآ گنج  هب  هشیدنا  نکم  ای 

دنامن ملاع  همه  رد  یلد  لها  **** دنامن مدآ  لگ  رد  یتفرعم 

ریذپ ینعم  تروص  یکی  تسین  **** ریبد هن  نیا  همان  رنه  ود  رد 

مد زا  تایح  بآ  **** يوجم ینعم  نمشد  زا  یتسود 
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يوجم یعفا 

دوب نادان  هک  تسود  نآ  زا  رتهب  **** دوب ناج  مغ  هک  اناد  نمشد 

حورجم كدوک  ناتساد  شخب 51 - 

ناگدازمه هس  ود  اب  نورب  تفر  **** ناگدازآ هلمج  زا  یکدوک 

تسکش شتشپ  هرهم  لد و  رهم  **** تسد دمآرد ز  هیوپ  نازا  شیاپ 

وا لاح  هثداح  زا  رت  گنت  **** وا لاسمه  هس  ود  نآ  سفن  دش 

تفهن دیابب  شیهاچ  نب  رد  **** تفگ دوب  نیرتسود  ارو  هکنآ 

راسمرش شردپ  زا  میوشن  ات  **** راکشآ زور  وچ  زار  دوشن  ات 

یکی ناشیا  رد  دوب  وا  نمشد  **** یکدوک نیرت  شیدنا  تبقاع 

ناهن دنامن  لاح  نیا  تروص  **** ناهرمه نیا  رد  هک  انامه  تفگ 

دنهن نم  رب  هعقاو  نیا  تمهت  **** دنهن نمشد  همه  نیز  ارم  هکنوچ 

درک راک  نآ  هراچ  شردپ  ات  **** درک رادربخو  تفر  شردپ  يز 

تسا ییاناوت  شیزیچ  همه  رب  **** تسا ییاناد  رهوج  وا  رد  هکره 

داهن دناوت  ياپ  وا  رب  هکنآ  ****؟ داشگ دناوت  هک  ار  کلف  دنب 

تشذگرب کلف  یماظن ز  راک  **** تشذگرد کلف  شیب  مک و  نوچ ز 

دیرجت شتسرپ و  رد  مهدفه  تلاقم  شخب 52 - 

نت جنر  رد  هدنام و  ناج  مغ  رد  **** نتشیوخ زا  لفاغ و  ادخ  يا ز 

تسبل ات  وا  شبنج  وگم  چیه  **** تسبلاق نیرد  هک  وگ  نم  نم و  نیا 

چیپم رد  نآ  هب  وت  نآ  هن  هچنآ  **** چیپم رد  ناهج  هب  نودرگ  مخ  نوچ 

تست يوزارت  نوزفا ز  يو  گنس  **** تست يوزاب  شیب ز  ناهج  روز 
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هاوخم يرارش  یگید ز  شتآ  **** هاوخم يرابغ  یهوک ز  توق 

دش هتسر  نت  تمدخ  رمک  زا  **** دش هتسب  اضر  هب  ناک  يرمک  ره 

تسیموکحم رس  رب  اضر  جات  **** تسیمورحم هراوخابر ز  صرح 

رت هدوسآ  رت  هسیک  یهت  هکره  **** رذگهر نیرد  دننارب  هسیک 

ریگ سالفا  نماد  ورب  هنرو  **** ریذپ یم  يرس  درد  یمشتحم 

گنج هب  ار  سک  ود  دید  ناشک  شیر  **** گنت تشاد  یلد  شیر  مک  هسوک 

تسشوخ مه  ناشک  شیر  زا  منمیا  **** تسشف ینابز  هچرگ  مخر  تفگ 

دنا هدیربب  وت  راب  رخ و  وت  زک  **** دنا هدید  نآ  رد  راک  تلصم 

یسر لزنم  هب  راب  یب  رخ و  یب  **** یسر لد  رد  هب  یسیع  وچ  وت  ات 

نکم يربتس  شوک و  یکنت  رد  **** نکم يریگ  هشیدنا  ینمم 

ربب و ناج  **** باتش رتکبس  تسکاله  جوم 
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بآ هب  نکفارد  راب 

یتسیا بآ  رس  رب  ودک  وچ  ات  **** یتسیا بارخ  زغم و  یهت  هک  هب 

تسرد یبارخ  هب  یگرزب  جنگ  **** تسرد یباوخ  يدروخ و  یب  هب  ردق 

نزم رد  نوخ  هب  ياپ  وش و  غاز  **** نغز نوچ  يا  هن  رادرم  هدرم 

راوخ رادرم  تمحز  زا  ینمیا  **** راگن نوچ  يا  هدش  نوخیب  نت  رگ 

هدش یبآ  هب  مرش  زا  یشتآ  **** هدش یبارشب  ناد  يرگج  نوخ 

ینهآ را  يروخ  نهآ  تبرض  **** ینکشب نوخ  توق  يردق  ات 

یگراوخ مکب  رادهگن  هدرخ  **** یگرابکیب ندروخ  زا  ربم  وخ 

تسشتآ هدعاق  يروخ  هریخ  **** تسشکرس دوخ  ندروخ  مک  ریش ز 

تشگ دنمدرخ  مشچ  ینشور  **** تشگ دنسرخ  وچ  هصرق  کیب  زور 

درک مادنا  هیس  شدای  نوخ ز  **** درک ماگنه  هب  هن  یحوبص  هک  بش 

دوش مغ  رپس  مغ  رپس  وچ  لد  **** دوش مک  يروخ  رایسب  لقع ز 

یئوت شمسلط  هک  یجنگ  وت  ناج  **** یئوت شمسج  هک  تسیناج  وت  لقع 

ینکشن وا  رد  مسلط  وت  ات  **** ینشور ارت  جنگ  نیا  دهد  یک 

شابم وگ  يدمتعمان  تبحص  **** شاف تشگ  يدمتعمان  هب  كاخ 

روخم مغ  دروخن  مغ  وت  یپ  زا  **** رس هب  درآ  مغ  هب  ترمع  همه  رگ 

تسیرگ دیابب  وت  نوچ  یهیس  رب  **** تسیچ هدنخ  نیا  ردپ  یگنز  هب  تفگ 

دیفس نادند  رتهب و  هیس  يور  **** دیماان ناهج  متسه ز  وچ  تفگ 

هاگن درادن  قرب  هیس  رباک  **** هایس يور  هدنخ ز  بجع  تسین 

دنخب ملاع  همه  رب  وش و  قرب  **** دنب رهش  نیا  رس  يرادن  وت  نوچ 
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تسب کبک  نهد  رپ  ههقهق  **** تسکش رکش  بل  یطوط  هدنخ 

هب تقویب  هدنخ  نآ  زا  هیرگ  **** هرگ دیاشگ  تقویب  وچ  هدنخ 

رارش نوچ  دهد  رمع  یهتوک  **** راو قرب  ندز  هدنخ  نتخوس و 

تسیرگ دیابب  هدنخ  نیا  رب  هکسب  **** تسیچ عمش  نوچ  هدنخ  نیا  برطیب 

ياخب نادند  هب  هدنخ  هگ  هب  بل  **** يامن نادند  هدنخ  ینزن  ات 

تسین هدیدنسپ  رایسب  هدنخ  **** تسین هدید  تحلصم  رپ  هیرگ 

يا هزادنا  دب  کین و  زا  شدیاب  **** يا هزات  رگ  ینیب و  ینهک  رگ 

شوخ روخیم و  یمغ  زیخ و 
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نینچ یهاگ  دیاب و  نانچ  هاگ  **** نیشنیم

تسه زور  رهگ  بش  هبش  اب  **** تسه زوسلد  هلان  شوخ  لد  رد 

دروخن یئافق  بآ  نآ  سپ  زک  **** دروخن یئاوه  یبآ ز  سک  چیه 

دنا هداد  یسگم  ار  يرکش  ره  **** دنا هداد  یسرج  ار  يا  هنب  ره 

راذگاو ودب  شیوخ  دب  کین و  **** راگزور دش  وت  ياناد  هیاد 

شومخ یناد  هچ  وت  دهاوخ  وت  زیخ  **** شوجم هریش  وچ  هکرس  تدهد  رگ 

دوب یمیلک  رضخ  رفسمه  **** دوب یمیقم  هار  نیا  تباث 

دیسر یناوتب  یگرزب  هب  ات  **** دیشک دیابب  تناگرزب  زان 

یشک نماد  هن  درک  یشک  ماد  **** یشوخان هگ  هب  دعاسم  رای 

دیرم ریپ و  ناتساد  شخب 53 - 

رازه يدیرم  ریپ  اب  دش و  یم  **** راک ناریپ  هلمج  زا  يورهر 

كاخ نانیما  هب  تعاضب  داد  **** كاپ داب  کی  هیداب  نآ  رد  ریپ 

دنام صخش  یکی  دنتفر و  همه  ات  **** دناشفرب ینتسآ  نآ  زا  کی  ره 

ياجب يدنام  وت  دنتفر و  همه  ناک  **** يار داتفا  هچ  تفگ  ودب  ریپ 

وت ياپ  فک  كاخ  مرس  جات  **** وت ياج  نم  لد  يا  دیرم  تفگ 

سپ زاب  موش  داب  نامهب  ات  **** سفن لوا  مدمآ  دابب  هن  نم 

دوش يداب  هب  داب  هدمآ  و  **** دوش يداد  هب  داد  رظتنم 

رارق درادن  ياج  یکیب  ناز  **** رابغ دش  نیشن  دوز  ور و  دوز 

ياپ رید  نینچ  تسنآ  رس  زا  **** ياج هب  دمآ  یگتسهآ  هب  هوک 

دوب ناروبص  راک  یشکراب  **** دوب نارود  هشیپ  يرد  هدرپ 
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هن رخ  را  شکم  تعیبط  راب  **** هن رترا  وش  دهز  شکراب 

دشن رت  وا  دش و  رتودب  هدید  **** دشن روزم  وت  دهز  طخ  ات 

دوب نامیلس  لیبنز و  هصق  **** دوب ناطلس  شکرز  رد  هک  دهز 

تسیناهنپ دهاز  ابق  ریز  **** تسیناشفا رز  هب  بش  ره  هک  عمش 

رد هناریو  هب  تسازیزع  جنگ  **** رد هناخیم  هب  تسبیرغ  دهز 

تسشک رز  ملع  نیشن  ریز  **** تسشوخ يزارط  هک  یماظن  دهز 

نایورود شهوکن  رد  مهدجیه  تلاقم  شخب 54 - 

دنتسارآ ون  بلق  زا  یبلاق  **** دنتساخرب هک  دنچ  ینز  بلق 

ناشتشگنا رادهگن ز  فرح  **** ناشتشپ نکب  يور  زا  مکش  نوچ 

دنرت قفانم  هیاس  زا  تسپ  زو  **** دنرت قفاوم  رون  زا  وت  شیپ 

دوجو رد  هرک  رادید و  هب  هداس  **** دوع رت ز  هرگ  عمش و  زا  رت  هداس 

رامش تیاکش  ناسیون  بیع  **** راذگ تیانع  ناریذپ  روج 

هتخودنا هرگ  رب  هرگ  هنیک ، **** هتخومآ نهد  رد  نهد  رهم ،

رت هدرم  دوخ  لد  زا  یلو  هدنز  **** رت هدرسفا  رگج  زا  کیلو  مرگ 

نزم لگ  نیرد  ياپ  يا  هن  تسم  **** نزم رد  لحم  رب  ناشتبحص 

ناشزاوآ هدم  یهاوخن  زمغ  **** ناشزار وگم  دنهوک  نزاخ 

دنوش يزیچ  هب  وت  زک  نانک  دهج  **** دنوش يزیزع  وت  زک  نانز  فال 

یتشآ نآ  رب  داب  ادخ  مشخ  **** یتشادان حلص ز  نآ  دوب  نوچ 

دش زیگنا  ینمشد  ییتسود  **** دش زیمآ  ضرغ  ناک  یسفن  ره 

ییتسود
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تسینمشد زا  یتسود  نآ  تبسن  **** تسینم یئوت و  ناک ز 

رنه دناد ؟ هچ  تسود  ارت  بیع  **** رکش دناوخ ؟ هچ  تسود  ارت  رهز 

ناسکان نخس  نک  اهر  هنرگ  **** ناسر تحار  مهرم  دوب  تسود 

یتسود زا  دروخ  ار  دوخ  هچب  **** یتسوپ مه  رس  زک  دوب  هبرگ 

راگزور نوچ  همهنیا  دنرد  هدرپ  **** راد هدرپ  دوب  هکنآ  مادک ؟ تسود 

دنرب نوسفا  هچب  تراک  هکس  **** دنرب نوچ  قبس  وت  زک  نآ  رب  هلمج 

دنوش ترورض  هب  ترورض  تقو  **** دنوش تروص  هتسب  نانع  وت  اب 

تسنمشد دنک  راکنا  تلد  نوچ  **** تسنشور ارت  هک  ره  یتسود 

تسیک رادافو  هک  هگآ  دوب  لد  **** تسیک رای  ارت  هک  دسانش  هچ  نت 

راخ شین  دص  هدرمژپ و  لگ  کی  **** رازه لد  مغ  يراد و  لدکی 

یکدنا غامد  رایسب و  هیلاغ  **** یکی نودیرف  تسرازه و  کلم 

تسمرحم وت  لد  مه  ارت  زار  **** تسملاع نیرد  هچ  ره  درد  هدرپ 

نارگید لد  یهاوخ ز  هچ  لفق  **** نآ رب  درادن  دنب  وت  لد  نوچ 

تسارچ ارحص  هب  زور  نوچ  وت  زار  **** تساطخ نیو  يا  هدش  لد  کنت  هنرگ 

تفگ زاب  ارچ  دروخ  یم  هک  هشیش  **** تفگ زار  یکنت  زن  وت  لد  رگ 

ریگم او  سفن  ار ز  یسفنمه  **** ریزگان یسفنمه  زا  دوب  نوچ 

يروآ تسد  هب  تسدمه  هک  شوک  **** يرواد نیرد  وچ  يداهن  ياپ 

شیوخ رارسا  رهوگ  نکم  هوای  **** شیوخ رای  رهگ  یسانشن  ات 

مرحم یگصاخ  اب  دیشمج  ناتساد  شخب 55 - 

دوب دیشروخ  هب  هام  زا  رت  صاخ  **** دوب دیشمج  مرحم  ییگصاخ 
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دیشکرب شکلم  ملاع  همه  زک  **** دیشکرد نادب  درمناوج  راک 

درپس شنورد  هب  هنیزخ  هاش  **** درب يوگ  نارگد  زا  قوثو  هب  نوچ 

نامک زا  ریت  وچ  تسج  يرترود  **** ناوج نآ  هاش  یکیدزن  همه  اب 

تفگ تسراین  زار  نآ  یسک  اب  **** تفس درمناوج  ناج  کلم  زار 

تفای درز  دوخ  لگ  نوچ  وا  هلال  **** تفای درمناوج  هب  هر  ینزریپ 

يا هدروخ  ناکلم  يوج  باک ز  **** يا هدرک  نازخ  هچ  زا  ورس  هک  تفگ 

یشوخلد نیرد  تسیچ  یلدگنت  **** یشکیم افج  هن  یئارچ  درز 

تسارچ يریخ  وت  يوردوخ  هلال  **** تسارچ يریپ  هنوگ  ناوج  وت  رب 

وچ ارناهج  هاش 
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ناهج هاش  لد  نوچ  اشگب  خر  **** نادزار یئوت 

هاپس نایگصاخ  خر  هصاخ  **** هاش تیعر ز  يور  دوش  خرس 

تسلد رد  ارم  هچ  ناز  يربخ  یب  **** تسلفاغ نیز  وت  يار  ناوج  تفگ 

درک درز  نینچ  ربص  ارم  يور  **** درک درد  سفنمه  ارم  ربص 

شیوخ رارسا  رهوگ  نم  لد  رد  **** شیوخ رادقم  هب  تسداهن  هاش 

داشگ مناوتن  ناگرزب  زار  **** داهن لد  نیرد  هچنآ  گرزب  تسه 

ما هتسب  نابز  راک  مک  رس  زک  **** ما هتسب  نانچ  هن  لد  شنخس  رد 

زار غرم  درپب  رب  نابز  هب  ات  **** زاب هدنخ  رس  وت  اب  منکن  ناز 

دوش نوخ  ملد  هک  ارنآ  مهن  لد  **** دوش نوریب  هن  زار  نیا  لد  رگ ز 

راهنیز نم  رس  رب  دروخ  تخب  **** راکشآ ناهش  زار  منکب  رو 

سب ناد و  دوخ  مد  مه  دوخ  مدمه  **** سک مان  ربم  تفگ  شنزریپ 

نادم مه  دوخ  مرحم  دوخ  هیاس  **** نادم مد  نیا  مرحم  یسک  چیه 

نوخ باقرغ  هب  خرس  دوش  هکناز  **** نوگرانید هرهچ  نیا  هب  درز 

راهنیز رس  دیوگ  نابز  شیپ  **** راب دنچ  یبش  هک  نم  مونش  یم 

نکم یناشف  زار  يا  هن  زور  **** نکم ینابز  غیت  یبلطرس 

دوب شک  نابز  هناوید  گس  نآ  **** دوب شوخ  نابز  هتسب  ورف  درم 

ماین رد  دوب  هدیدنسپ  غیت  **** ماک ریز  نابز  تست  تحلصم 

تسرد اهنابزب  اهرس  تفاک  **** تسرد اهناجب  دنپ  نیا  تحار 

هآ هک  دیوگن  تشط  زا  ترس  ات  **** هاگن ارنابز  تشط  نیرد  راد 

تساهشوگ یسب  راوید  سپ  زک  **** تساهشون ورد  هچرا  ياشگم  بل 
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دنوردن ترس  وت  نابز  هب  مه  **** دنونشن تسفن  هشفنب  وچ  ات 

تسیشوماخ تبون  وگم  تشز  **** تسیشوگ نارگ  تقو  ونشم  دب 

راد هتسب  نابز  دنسیون  وت  رب  **** راد هتسهآ  ملق  یسیون  دنچ 

يوگب ینیبب  هچنآ  ناس  هنیآ  **** يوشب يدینش  هچ  ره  تفص  بآ 

بجع يا  زور  هب  دنیوگن  زاب  **** بش هب  نارویغ  دننیبب  هچنآ 

زور هب  دیوگن  دید  بش  هب  هچنآ  **** زورف مجنا  دبنگ  نیا  مرجال 

يا هدید  بش  هب  هچنآ  يوگم  زاب  **** يا هدید  بدا  هدرپ  نیرد  وت  رگ 

تساه هنیس  یسب  جنگ  وا  لد  رد  **** تساه هنیجنگ  هناخناهن  هک  بش 

رب دننیبب  هچنآ  **** دنرورپ نورد  هک  یناور  قرب 
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دنرذگب وا 

دربیم نورد  نادیم  يوگ ز  **** دربیم نورب  شرع  زا  رس  هکره 

دنتسوپ نت  دنیوم و ز  رس  زا  **** دنتسود نورب  هک  ینابز  مشچ و 

دش تابارخ  هب  دمآ  ردب  نوچ  **** دش تامارک  هدرپ  رد  هک  قشع 

دنا هدرک  نیدب  جالح  هبنپ  **** دنا هدرک  نید  هتشر  زا  هرگ  نیا 

درک زاب  نهد  وچ  دش  نوخ  همشچ  **** درک زارنیا  هدرپ  ناج  هک  هچنغ 

دنک لد  نهد  مه  لد  هصق  **** دنک لصاح  هبترمنیا  نهد  یک 

دوب شتآ  يروآ  ناهد  هب  نوچ  **** دوب شوخ  لد  هساک  زا  شروخ  نیا 

تسیگتسهآ رد  هک  یباتش  تنیا  **** تسیگتسب نابز  هک  تحاصف  تنیا 

دهد ار  نارگد  دوخ  نهد  وک  **** دهد ارنآ  ربخ  لد  ینشور 

تسلد نابز  هب  مه  شتمجرت  **** تسلد نایب  هک  لد  تغل  نآ 

تسارت یمامت  هب  تعانق  کلم  **** تسارت یماظن  دنسرخ  لد  رگ 

ترخآ لابقتسا  رد  مهدزون  تلاقم  شخب 56 - 

هتساکان هم  نوچ  شوخ  نشور و  **** هتسارآ رگن  تولخ  سلجم 

هتخیمآ هیلاغ  هدز  تخت  **** هتخیر رکش  نازورف و  عمش 

راذگاو شیتسود  زا  نتشیوخ  **** راگزور ارت  تسناج  نمشد 

دیشک ار  نابز  دید  ورد  هکره  **** دیشک ار  نایک  ریجنزب  هک  نیب 

راب نابیقر  هدروآرب  گناب  **** راذگ نید  بلط  ایند  وت  اب 

درگ زار  نیا  هدرپارس  درگ  **** درگ زاب  نارگدادیب  رد  زک 

يا هدیشوپ  هک  دنشوپن  وت  رب  **** يا هدیشوج  هیداب  نیا  فت  زا 
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نیتسوپ رگم  تخود  نآ  زا  هبور  **** نیک مرگ  گس  دوب  سفن  درس 

تشذگ رتکبس  هک  سکنآ  کنخ  يا  **** تشد هریت  نیا  دش  درگوگ  خزود 

نک دوگوگ  همشچ  نیا  فت  رد  **** نک درگ  بدا  هب  یناهد  بآ 

ار هداز  نیمز  كاخ  نیا  نک  حرط  **** ار هداد  کلف  ماو  نیا  هد  زاب 

یئیدازآ ینام و  ورف  وت  ات  **** یئیداتساب زادنارب  هلمج 

دنکیم ینز  هار  وت  نم و  رب  **** دنکیم ینم  هار  نیرد  هکره 

تسالمرب نآ  دوب  ناهنپ  وت  نیاک ز  **** تساهدژا زا  رتب  مدژک  یمصخ 

شوک حیبست  هب  لوغ  رپ  هیداب  **** شوپب رهاوج  دزد  زا  رپ  هناخ 

دننز لزنم  یکیدزن  هب  هار  **** دننز لد  هر  هک  ینایتراغ 

هداب نیزا  تراوخ  **** دننک نوخیبش  هک  بش  نآ  زا  مسرت 
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دننک نوریب 

گرتس یئاطخ  تسه  وزا  تلفغ  **** گرزب یئالب  تسدرخ  نمشد 

نیب درخ  يوشن  رگ  يوش  درخ  **** نیک درخ  وشم  درخ  يودع  اب 

روم تسا  ریش  هچب  شک  لیم  **** روز هیام  ردق  هب  يدرخ  همه  اب 

دیسر لحاس  هب  هتشگ  رپ  یتشک  **** دیسر لزنم  هب  هدرب  هلفاق 

بآ وچ  وش  ناور  دننارن  تات  **** باوخ وچ  وش  ناهن  دننیبن  تات 

تسینداد هدتساو  یهنب  نوچ  **** تسینداهنن هعموص  نیرد  ياپ 

دنهن نوریب  هعموص  زا  تبتار  **** دنهن نوخ  ترگج  رد  يورن  رگ 

رفس يدرکن  زور  بش و  خرچ  **** رنه يدوبن  كاخ  زا  رفس  رگ 

زیرگ نامیا  رد  ریگ و  نید  نماد  **** زیخ تنابیرگ  وید  دردن  ات 

نکب شعادو  تسین  ارت  عبط  **** نکب شعامس  دناوخ  ارت  عرش 

راذگ شناهج  هب  يرابغ  عبط  **** راپس شناج  هب  تسا  یمیسن  عرش 

تسرپ ار  وا  نکم  یتسرپ  عبط  **** تسد هب  ناحیر  هتخاس  ارت  عرش 

زاسمرد اوه  وچ  سخ  ره  مد  اب  **** زاتمرد ابص  وچ  سک  ره  رد  رب 

شاب رود  همه  يراد ز  همه  رگ  **** شاب رون  نوچ  وت  هیاس  نوچ  همهنیا 

يرب نوچ  رس  ربنچ  نیزا  وت  ات  **** يربنچ کلف  نیا  تست  ربنچ 

شیوخ لاس  زا  تدیوگ  يربخ  ای  **** شیوخ لاح  دنک  هصق  رب  وت  هب  رگ 

وا رود  اب  وت  رمع  دوب  چیه  **** وا روغ  اب  وت  راغ  دوب  گنت 

تسیشومارف وت  راک  لصاح  **** تسیشوماخ وت  راتفگ  رخآ 

ینزیم یسک  قشع  رد  هک  هب  **** ینزیم یسفن  رد  ناهجب  ات 
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يا هداب  نانچ  هب  زج  دوبن  شوخ  **** يا هداتفا  وت  وچ  اب  سفن  ود  نیاک 

نایم زا  دربن  راو  هلک  ود  ات  **** نامسآ دیربن  یئابق  چیه 

زیت ياه  ملق  هب  دسیون  وت  رب  **** زیتس رفاک  ملاع  ینک  هچره 

زاب دنیاشگب  رد  نامه  وت  رب  **** زان زع و  رد  یئاشگ ز  هچنآ  و 

تسیزاب نامه  هدرپ  نیرد  وت  اب  **** تسیزانط هدرپ  رگ  وت  مشچ 

دنا هدیدنسپن  دب  نادب  کین  **** دنا هدید  یسب  هک  نانآ  دب  کین و 

دادب ینامض  درک  يدب  هکره  **** دادب یناشن  تفر  یهر  هکره 

رگا کین و  رگا  تروص 
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يرب دوخ  اب  هک  تسنآ  وت  مان  **** يرب دب 

شورف ربنع  هدمآ  مان  ربنع  **** شوپراخ لگ  مان  دوب  راخ 

راسمرش ادخ  مه ز  دوخ و  مه ز  **** راک تقو  يوشن  ات  وشم  بلق 

نز بانوخ  هشیش  نیا  رب  گنس  **** نز بات  رگج  رود  نیا  رب  گناب 

ار فرح  نیا  شک  خسن  ملق  رد  **** ار فرگنش  تبعل  نیا  نک  مجر 

رآرد یلتخ  قلبا  نیرد  ياپ  **** رآرب یعلق  هعلق  نیا  رب  تسد 

یهشنهاش هبطخ  دنک  وت  رب  **** یهگرخ هن  ربنم  زا  کلف  ات 

نتخارفا ملع  نیا  تسا  نم  راک  **** نتخادنا ملع  دشاب  وت  راک 

منکیم کلف  يوسنآ  زا  يوعد  **** منکیم کلم  عفر  میمدآ 

تسرت نوریب  هریاد  نیا  زا  مرود  **** تسرت نوزفا  متماق  زا  متمیق 

منک یهوژپ  جنگ  هن و  دغج  **** منک یهوکش  رحب  هن و  بآ 

ياج تسدنلب  تخس  مممرجال  **** ياپ تسجنگ  رس  رب  مکلف  نوچ 

شارت يوم  اب  دیشرلا  نوراه  ناتساد  شخب 57 - 

دیسر نودرگ  هب  سابع  تیار  **** دیسر نوراه  هب  وچ  تفالخ  رود 

درک هبامرگ  شیاسآ  رد  يور  **** درک هباوخمه  هب  تشپ  یبش  مین 

درپسیم یمغ  هب  شیوم  هب  يوم  **** درتسیم شرس  هک  یشارت  يوم 

میداماد هب  زورما  نک  صاخ  **** میداتسا هاگآ ز  هدش  ياک 

نک هدنب  دزمان  دوخ  رتخد  **** نک هدنکارپ  جیوزت  هبطخ 

تشگ مرزآ  هدنریذپ  زاب  **** تشگ مرگ  يردق  هفیلخ  عبط 

تستفای نم  تشهد  زا  یتشحو  **** تستفات شرگج  ترارح  تفگ 
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يوجتسج نیا  نم  يدرکن ز  هنرو  **** يوگ هفای  نینچ  درک  شیدوخیب 

دوب هکس  نامه  بلق  مرد  رب  **** دومزآ شرتکین  رگد  زور 

رارق زا  تشگن  درم  �هدعاق  **** راب دنچ  نینچ  درک  شتبرجت 

درب روتسد  يروتسد  هب  هصق  **** درب رون  زا  یقنور  یب  وچ  راک 

تست هب  رس  نیا  دمآ و  نیا  مرس  رب  **** تسرد یشارت  يوم  ملق  زک 

شدیامرف هچ  هک  نیب  بدا  كرت  **** شدیاب نم  يداماد  بصنم 

مرهوگ رد  دزادنارد  گنس  **** مرس رب  اضق  وچ  دیاک  هگره 

غیرد مراپس  ریشمش  ود  هب  رس  **** غیت تسد  رد  رجنخ و  شنهد  رد 

وا ياپ  رگم  تسجنگ  رس  رب  **** وا يار  زا  ینمیا  ریزو  تفگ 

وگ **** درم هداس  نآ  ترس  رب  دسر  هکنوچ 
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درگب نیتسخن  هاگمدق  ز 

نکب نیتسخن  هاگمدق  هنرو  **** نزبارگ ندرگ  دخچب  رگ 

دوب هک  یعون  هب  درک  لدب  ياج  **** دوب هک  یعوط  رس  زا  عیطم  ریم 

دید هنوگرگد  قالح  هنوگ  **** دیرب لوا  لزنم  زا  مدق  نوچ 

هتخومآ بدا  ینابز  مشچ و  **** هتخود نهد  دید  ینخس  مک 

دوب هنییآ  رد  شیهاش  تروص  **** دوب هنیجنگ  رس  رب  شمدق  ات 

درک زاب  دوخ  یقالح  هبلک  **** درک زاس  یهت  جنگ  زا  مدق  نوچ 

دنتفای شمدق  ریز  هب  جنگ  **** دنتفاکشب شهاگمدق  دوز 

داشگ یجنگ  دمآ  نخس  هب  نوچ  **** داهن یجنگ  رس  رب  مدق  هکره 

تسنشور لد  یفاص و  هنیس  **** تسنکفا مسلط  هک  یماظن  جنگ 

رصع يانبا  تحاقو  رد  متسیب  تلاقم  شخب 58 - 

میا هدنامورف  هچ  یکاخ  رس  رب  **** میا هدناشفارب  تسد  دوخ  هب  هک  ام 

درک رایسب  هیبعت  نینچ  كاخ  **** درک راخ  ارت  كاخ  نیا  تبحص 

میرت سپاو  هلفاق  زا  هلفاق  **** میرتسگ سپ  هب  تفر و  همه  رمع 

ام دنویپ  یماندب  وید ز  **** ام دنب  رد  هدش  هتشرف  ود  نیا 

میرتسکاخ وچ  مرگ  یپ  درس  **** میرگ نخلگ  وچ  درس  ور  مرگ 

وک هنیراپ  شیاسآ  تحار و  **** وک هنیس  ینشور  لد و  رون 

دیدپان ناور  حبص  ملع  دش  **** دیمد تمایق  گنهابش  حبص 

تسکشرد ناج  هب  رمع  يوزرآ  **** تسکشرد ناهد  هب  تلفغ  هدنخ 

يرب ناج  نوچ  هک  زاس  نآ  هراچ  **** يرگنوسفا هب  كاخ  نیا  فک  زا 
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تسیا هراچ  نینچ  رهب  زا  یکریز  **** تسیا هراوخنوخ  هک  ماد  نیزا  رپ  رب 

تسارت ناد  هب  هک  تسر  نآ  زا  هبور  **** تسارت نادند  هب  هابور  گرگ ز 

يوش ار  ادخ  یتسرپن و  دوخ  **** يوش ار  افو  هک  نک  نآ  رب  دهج 

تسورد یئایگ  فاصنا  لگ  زو  **** تسورد یئافو  هک  وش  یلد  كاخ 

دنتخود افو  جوسنم  هز  رب  **** دنتخومآ لد  ناک ز  يرنه  ره 

دوب مگ  يرهگ  يدنسپن  نوچ  **** دوب مدرم  نت  رد  يرنه  رگ 

دوش نادنچ  ود  بآ  نآ  همشچ  **** دوش ناس  رگد  شیدنسپب  رگ 

دنرگنب یفرط  رد  يرنه  رگ  **** دنرورپ ناج  هب  هدرورپ  مدرم 

تسین كاخ  نیرد  زورما  رنه  نیو  **** تسین كاپ  رنه  هب  زج  نیمز  كاخ 

رس ز يرنه  رگ 
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دنزرد نادب  تسد  يرنه  یب  **** دنزرب نایم 

دنروآ نابز  هب  ار  شرنه  ات  **** دنروآ ناج  هب  دنمرنه  راک 

دننک ادوس  هب  هشیدنا  تبسن  **** دننک اشامت  هب  تضایر  لمح 

ناگیار یگدنب  افو  مسا  **** نایز یتشم  هتخاس  مرک  مان 

دنکرول یفرط  ار  نخس  هدناوخ  **** دنخشیر يردق  ار  اخس  هتفگ 

دننزیم خنز  دیشروخ  هم و  رب  **** دننز یم  خی  رس  رب  افو  شقن 

دوب تحارج  موق  نیا  لد  رب  **** دوب تحار  مهرم  یسفن  رگ 

دنشک شیور  هب  هنیریش  هب  تسد  **** دنشچ نیریش  تبرش  یبل  رگ ز 

ماخ روگنا  وچ  دنشورف  هکرس  **** ماف ریجنا  هتخپ  رگج  رب 

تسج دننادن  بیع  للخ و  زج  **** تسرد ار  یسک  هن  نیب  رنه  مشچ 

دوب رپ  یسک  عبط  زا  رنه  کی  **** دوب رد  همه  هن  ایرد  لصاح 

روم تسد  زا  دوب  رپ  خلم  ياپ  **** روک مشچ  زا  يا  هرطق  دوب  هلجد 

رگسوسفا رنه  رب  رنه و  یب  **** رگسومان هس  ود  نیا  دنرخ  بیع 

دنلد رب  لد  هصغ  زا  رت  خلت  **** دنلگ رد  لگ  رهوگ  زا  رت  هریت 

دنسر یغارچ  هب  را  دنوش  داب  **** دنسر یغامد  هب  را  دنوش  دود 

دنا هک  شنارومان  دزمان و  **** دنا هک  شنارس  هک  نیب  ناهج  لاح 

شیوخ دهع  نوچ  همه  مدننکش  یم  **** شیوخ دهم  نهک  ماندب  هس  ود  نیا 

موش نوزفا  منکشب  را  منکشن  **** موش نودرگ  هم  نوچ  تفص  هب  نم 

دنرب نوچ  رس  هب  هعقر  نیا  کلف  اب  **** دنرب نوزفا  دح  متفرگ ز  جنر 

حون باحصا  وچ  هنیرید  رکنم  **** حور غاب  زا  رت  هزات  نخس  رب 
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نکب یئاعد  حون  سفن  يو  **** نکب یئازغ  رضخ  ملع  يا 

ناشدای را  دنک  شمارف  داب  **** ناشدادیب رس  درادن  هک  لد 

تسیا هزاوآ  يوق  نم  یشماخ  **** تسیا هزادناب  هن  ناک  ناشدب  اب 

دوب رپ  شمکش  نوچ  دوش  گنگ  **** دوب رد  کی  هب  زاوآ  رپ  هقح 

شومخ ددرگ  ددرگ  رپ  وچ  کیل  **** شورخ درآرب  همین  هربنخ 

شاب يوگ  همه  يوگ و  نابز  كرت  **** شاب شوماخ  شناد  زا  يرپ  رگ 

زاب اب  لبلب  ناتساد  شخب 59 - 

تفگ هب  دمآرد  زاب  اب  یلبلب  **** تفکش نبلگ  وچ  غاب  نمچ  رد 

يوگ **** زاس شوماخ  وت  ناغرم  همه  زک 
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زاب هب  رخآ  يا  هدرب  ارچ 

سک هب  یتفگن  زغن  نخس  کی  **** سفن يداشگ  هتسب  بل  وت  ات 

يرد کبک  هنیس  وت  همعط  **** يرجنس هگتسد  وت  لزنم 

بیج مرآرب ز  زغن  رهگ  دص  **** بیغ ناک  زا  دز  مشچ  کی  هب  هک  نم 

تسارچ يراخ  رس  رب  نم  هناخ  **** تسارچ يراکش  مرک  نم  همعط 

شاب شوماخ  رگنب و  میشماخ  **** شاب شوگ  همه  تفگ  ودب  زاب 

یکی میوگن  زاب  منک و  دص  **** یکدنا سانشراک  مدش  هکنم 

رازه یئوگ  ینکن و  یکی  هکناز  **** راگزور هتفیش  یئوت  هک  ور 

هاش تسد  دهد و  مکبک  هنیس  **** هاگدیص نیا  مینعم  همه  هکنم 

مالسلاو نیشن  راخ  روخ و  مرک  **** مامت ینابز  مخز  همه  وت  نوچ 

دننک نوچ  لهد  زاوآ  رب  شوگ  **** دننک نودیرف  مان  رب  وچ  هبطخ 

سب تسوسف و  هار  زا  يا  هدنخ  **** سب تسسورخ و  گناب  اب  هک  حبص 

تسین دازآ  شربنچ  زا  رس  چیه  **** تسین دایرف  ضرعم  رد  هک  خرچ 

دنب رهش  يوشن  یماظن  وچ  ات  **** دنلب مظن  هزاوآ  شکم  رب 

لوا تعن  شخب 6 - 

ناربمغیپ متاخ  لسر  متخ  **** نارتخا تفه  دنسم  هن  هسمش 

تسوا كارتف  هتسب  ناهج  ود  ره  **** تسوا كاخ  درخ  هک  لسرم  دمحا 

زار يایرد  رهوگ  نیرت  هصاخ  **** زان يارحص  لبنس  نیرت  هزات 

باتفآ رگ  لعل  وا  رهوگ  **** بات زور  هلبنس  وا  لبنس 

شرهوگ فدص  بآ  دربن  ات  **** شرکش يدزن  ناز  شوخ  هدنخ 
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تسکش ار  وا  رهوگ  ارچ  گنس  **** تسخن یگنس  لد  نوچ  وا  رهوگ 

شرهوگ رذگهر  زا  يرهوگ  **** شرگ تمالم  گنس  ادج  درک 

گنس رهوگ ز  نداز  بجع  تسین  **** گنت جرد  زا  رهگ  یخارف  تفای 

دوب گنهآ  رد  شادوس  یکشخ  **** دوب گنس  لد  هک  اجنآ  زا  يرآ 

ياس لعل  نکشرد و  يدشن  رگ  **** يازگ حرفم  گنس  نیا  يدش  یک 

ار گنت  نهد  نآ  تسخ  دماک و  **** ار گنس  رگم  دوب  تید  میس 

تساهب نادند  هلمج  زا  شبل  اب  **** تساخ گنس  نهد  زک  يرهگ  ره 

تسوا نادند  رهوگ  تید  یک  **** تسوا ناک  نیمز  هک  نیگنس  رهوگ 

نانک نادند  هدش  نادند  نب  زا  **** نانک ناج  شتید  نادندب  حتف 

نهد نوچ 
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تسرد رب  دوخب  درک  مرک  مان  **** تسش هبانوخب  گنس  زا 

تفرگ نآ  مک  هنارکشب  داد  **** تفرگ نادند  رس  نادند  نب  زا 

تشادن نادندب  چیه  ناهج  ود  زک  **** تشاذگ نادند  هتشاد  يوزراز 

شرجنخ نابز  دوب و  ملع  تسد  **** شرکشل هگ  دروان  فص  رد 

راد هنادند  رجنخ  دوبن  شوخ  **** راثن نادند  هتخاس  وا  رجنخ 

دنروخرب وا  لگ  زا  دنهن  راخ  **** دنرگنب شمرک  ات  هچ ؟ همهنیا 

تسیچ رام  مد  هرهم  زا  رپ  هتشر  **** تسیچ راخ  نخس  لگ  زا  رپ  غاب 

ریگ غاب  فرط  لبلب  مد  اب  **** ریگ غاز  مک  سواط  مد  اب 

تسلبلب اون  زغن  وا  لگ  رب  **** تسلگنوچ ودب  هک  یماظن  عبط 

باتک ماجنا  شخب 60 - 

ریگتسد مدش  تسد  زا  ملق  نوچ  **** ریبد يا  حابص  هللا  کحبص 

دنک ینوملقوب  مملق  اب  **** دنک ینوزف  خرچ  زا  طمن  نیاک 

متخاس کلم  رهب  زا  یکلزگ  **** متخادگب هک  ساملا  همه  نیز 

دوب گنت  میرگنهآ  هروک  **** دوب گنس  رد  مریشمش  نهاک 

یتخادرپن زین  نیدب  تخب  **** یتخاس یئیمدمه  رگا  تلود 

ما هدرک  هیس  دنچ  یقرو  نیک  **** ما هدرک  هنگ  هک  دیآ  ملد  رد 

تسیهاگرحس دنچ  يرگ  هولج  **** تسیهاگرخ هلجح  نیرد  هچنآ 

اهدوس کمن  هب  نز  رد  شتآ  **** اهدود يروخ  هچ  روخیم  هرب  نیز 

نک هشیدنا  هب  هشیدنا  ینک  رگ  **** نک هشیپ  ییگتسهآ  ور  شیب 

تسیروتسد هک  لام  وا  رب  تسد  **** تسیرود شبدا  زک  ینخس  ره 
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ملق شک  ورد  فرح  نآ  منم  رگ  **** ملع درآرب  ملع  زا  هن  هچنآ  و 

یمداتسرفن شرهش  هب  رهش  **** یمداد نخس  داد  ورد  هن  رگ 

تسدریز ارم  فارطا  هلمج  **** تسب ياپ  نخس  درک  مفرط  نیا 

بنجب ینیشن  دنچ  نانم  نوچ ز  **** بنجب ینیمز  هن  هنامز  تفگ 

تسین شالاب  هزادناب  هماج  **** تسین شاتمه  هک  میناعم  رکب 

تسشن وناز  رس  رب  نآ  رس  زا  **** تسه شوناز  رس  ات  ینت  مین 

نتساخرب دشاب  شبدا  ات  **** نتسارآ دق  هلح  زا  شدیاب 

يا هزاوآ  زج  تسیچ  نم  لصاح  **** يا هزات  نهک و  ره  رظن  زا 

هن چیه  رگد  رازاب و  تمحز  **** هن چیه  رز  هماگنه و  یمرگ 

نم نآ  قارع  جنگ  یهرگ  یب  **** نم نابیرگ  هدرک  هرگ  هجنگ 

ناهج دروآرب  گناب 
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مادک یماظن  تسمادک و  هجنگ  **** مالغ ياک 

دیسر نایاپ  هب  رمع  زا  رتشیپ  **** دیسر ناونع  هب  همان  نیا  هک  رکش 

شرس ات  مدق  رهوگ ز  هقرغ  **** شرویز یپ  یماظندرک ز 

وا نآ  تسا  رهگ  نیاک  یکلم  رب  **** وا ناشفا  رهگ  كرابم  داب 

مود تعن  شخب 7 - 

كادف یحور  هدرورپ  وت  حور  **** كاپ ناج  زا  رت  كاپ  وت  نت  يا 

یئوت تمحز  هطقن  رب  هناخ  **** یئوت تمحر  هناخ  هگ  هطقن 

هار وت  ار  یمجع  نایگوای  **** هام وت  ار  یبرع  ناورهار 

يا هن  هد  رد  وت و  دوخ  هد  رتهم  **** يا هن  هد  هر  وت  دنبای و  وت  هب  هر 

دننک اهنت  هب  هن  اهنت  یتسر  **** دننک اشامت  هک  نامیرک  وت  نوچ 

يا هدروآ  هچ  هلز  ام  یپ  زا  **** يا هدروخ  بطر  هک  یناوخ  رس  زا 

دنروخ رت  بطر  تناهد  بآ  ز  **** دنروخ رکش  همه  ات  اشگب  بل 

تایح بآ  وت  يادوس  شتآ  **** تاجن زور  وت  يوسیگ  بش  يا 

وت يوم  ناگتفیش  هلسلس  **** وت يور  هتفیش  هدش  لقع 

يا هدنخ  تخر  دیشروخ  حبص ز  **** يا هدنب  ترمک  قوط  خرچ ز 

تفای وت  زا  کشم  هفان  نیمز  فان  **** تفای وت  زا  کشخ  نمادرت  ملاع 

راب کشم  هدش  موب  نآ  رکیپ  **** رابغ نیگشم  وت  كاخ  رثا  زا 

تسهب ناوضر  هک ز  میوگچ  هضور  **** تسهب نامیلس  داب  زا  وت  كاخ 

تست ریشابت  بالج  هنشت  **** تست ریبکت  هداجس  هک  هبعک 

نامسآ جات  دمآ و  نیمز  تخت  **** ناهج دراد  وت  تخت  وت و  جات 
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یهللا رون  هیاس  دوخ  هک  وت  ور  **** یهم رون  هک  وت  يرادن  هیاس 

تیناطلس تبون  اعد  جنپ  **** تیناملسم نکر  ملع  راچ 

وت هب  نشور  هدش  نابیرغ  مشچ  **** وت هب  نشلگ  هدش  نالیلذ  كاخ 

ناشک نماد  هدش  نودرگ  رس  رب  **** ناشف وسیگ  بش  رد  تمدق  ات 

شنهاریپ هزوس  رز  کتشخ  **** شنماد وت  هتشگ ز  رد  رز و  رپ 

ابص دیاس  وت  يوب  هیلاغ  **** افص تسد  هب  حبص  فدص  رد 

هتخادنا ملع  ربنع  رگشل  **** هتخات ابص  هک  اجنآ  مرجال 

یهد نازرا  یهد  ملاع  ود  هب  رگ  **** یهد نازرل  ربنع  نآ  زک  يوب 

شیارآ هردس ز 
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تسیهن یسرک  وت  ناویا  رد  شرع  **** تسیهز تردص 

باتفآ نآ  رد  شرع  دوب  هرذ  **** بات حبص  دوب  وچ  تجاح  نزور 

داتف نوچ  نیمز  كاخ  رب  وت  رون  **** داتف نوریب  هنیآ  حبص  هنرگ ز 

يا هچ  زا  نیشن  كاخ  يا  هن  جنگ  **** يا هچ  زا  نیمز  ریز  ناهج  ود  يا 

كاخ هب  ندرپس  جنگ  دوب  طرش  **** كاپ جنگ  يا  يردنا  كاخ  هب  وت  ات 

سب هناورپ  وت  لظ  ارت  عمش  **** سب هناریو  وت  رقف  ارت  جنگ 

تست هاچ  نسر  شولد  ربنچ  **** تست هآ  فده  سوقم  خرچ 

هار ناکیپ  کیپ ز  ار  وت  هار  **** هایس دیپس و  درگ  فرط  ودنیا 

یئوت شبیرغ  زاسرفس و  هام  **** یئوت شبیبط  يوج و  افش  لقع 

نک زورفا  برط  یماظن  عبط  **** نک زور  نارظتنم  بش  زیخ و 

موس تعن  شخب 8 - 

باتفآ دوب  دنچ  نیشن  هیاس  **** باقن یکم  عقرب و  یندم  يا 

رایب یئوب  وت  غاب  زا  یلگ  رو  **** رایب یئوم  وت  رهم  زا  یهم  رگ 

سردایرف هب  دایرف  وت  يا ز  **** سفن دمآ  بل  هب  ارنارظتنم 

بش زیدبش  کنیا و  زور  هدرز  **** برع رد  نیشنم  نار  مجع  يوس 

نک هزاوآ  زا  رپ  ارناهج  ودره  **** نک هزات  ناهج  يارآرب و  کلم 

دننز مد  ابطخ  ات  نک  وت  هبطخ  **** دننز مک  ارما  ات  نز  وت  هکس 

درب يوب  نآ  دمآ و  قافن  داب  **** درپس تیالو  هب  یئوب  وت  كاخ 

ناگدولآ زا  ربنم  نیا  هد  لسغ  **** ناگدوسآ زا  دنسم  نیا  شک  زاب 

ناشزادنا مدع  ناد  هلغ  رد  **** ناشزادرپب دنلوغ  هناخ 
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دنرگتراغ هک  عاطقا  نک  صاخ  **** دنروخ تدایز  هک  يرجا  نک  مک 

شاب وت  نامیلس  میروم  همه  ام  **** شاب وت  ناج  ایب  میمسج  همه  ام 

دننکیم نیمک  فارطا  رگد  زو  **** دننکیم نید  هنخر  یفرط  زا 

تسارچ اجنآ  ملع  يراد  وت  بلق  **** تسارچ اهنت  هلفاق  یئوت  هنحش 

تسرف ناطیش  هر  رد  يرمع  ای  **** تسرف نادیم  فص  رد  ییلع  ای 

رآرب ینامی  درب  زا  هم  وچ  رس  **** رآرد ینامی  هام  رس  هب  بش 

مک نیا  نز  مک  **** شاب دنبرمک  دنب  رد  هس  ود  اب 
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شاب دنچ  هدز 

باتش سلجم  هب  تسدنلب  زور  **** باوخ مایا  سب  داتفه  دصناپ و 

ار لیدنق  هس  ود  ندیمد  داب  **** ار لیفارس  يامرفب  زیخ و 

وش رادیب  وت  میتفخ  همه  ام  **** وش رارسا  هدرپ  یتولخ 

ریگ تسد  ار  همه  روآرب  تسد  **** ریذپ تفآ  هناخ  نیا  تفآ  ز 

تسین تساوخ  او  رس  ار  یسک  وت  اب  **** تسین تسار  زجب  وت  ياضر  هچ  ره 

ینک تیافک  تامهم  هلمج  **** ینک تیانع  هار  زا  رظن  رگ 

تسه هچ  ره  دوش  هدیشخب  وت  هب  ات  **** تسد تشگنا  هب  يامنب  هریاد 

رابغ یتشم  شزرمآ  یپ  زا  **** راک تقو  دنک  هک  فرصت  وت  اب 

نتخادنارد هقرخ  ناهج  ود  زو  **** نتخادنارب هدرپ  یکی  وت  زا 

تست يوب  هیلاغ  زا  لد  هدنز  **** تست يوج  ربخ  هک  یماظن  زغم 

شخبب یئادگ  هب  نودیرف  کلم  **** شخبب یئافو  يوب  شسفن  زا 

مراهچ تعن  شخب 9 - 

ناگدازآ رهوگ  هد  جات  **** ناگداتسرف جات  رهگ  يا 

دناوت لیفط  هناخ  نیا  رد  هلمج  **** دناوت لیخو  هناگیبز  هچ  ره 

تسشن رخآ  هیفاق  نوچ  وت  مان  **** تسب وت  مان  هب  هچ  را  تیب  لوا 

دیسر ترامع  هب  مدآ  وت و  زا  **** دیسر تراشا  وچ  ناریو  هد  نیا 

دوب نیتسخن  ياد  نیسپ  تشخ  **** دوب نییآون  هناخ  ودب  هچنآ 

يود ره  زا  هرگ  کی  هلسرم  **** يود ره  زا  هب  هن  یحون  مدآ و 

راوگشوخ رکشلگ  شدش  هبوت  **** راد هضیه  دش  هک  هناد  نآ  زا  مدآ 
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تست يوک  رس  كاخ  شرکشلگ  **** تست يوب  شنمچ  رد  لد  هبوت 

درک هبوت  يرکشلگ  زا  رکشلگ  **** دروخ هبوت  رکشلگ  نوچ  وت  لد ز 

دنتخادنا لد  نادیم  فص  رد  **** دنتخاس لزا  یلوبق ز  يوگ 

شیوخ ناگوچ  هب  يوگنآ  درب  ات  **** شیپ هب  دمآرد  همخز  ون  مدآ 

تفر هشوگ  ارف  دنام و  ورف  يوگ  **** تفر هشوخ  بقع  نوچ  شیگراب 

دیسر نافوط  هب  درک و  طلغ  همشچ  **** دیسر ناویح  هب  هنشت  بل  هک  حون 

داتفوا ياج  هس  ود  دمآ  هر  مین  **** داتفوا يار  وچ  میهارب  دهم 

تشاد گنهآ  مب  ریز ، نیا  روخ  رد  **** تشاد گنت  سفن  دواد  لد  نوچ 

تشاد
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هالک نیآ  تسجن  هدولآ  تکلمم  **** هاگن دوخ  بدا  نامیلس 

دیدن یناشن  ولد  نسر و  زج  **** دیدن ینایع  هاچ  نآ  زا  فسوی 

تفای همشچ  �هدش  رت  دوخ  نماد  **** تفات کشخ  رفس  نیز  نانع  رضخ 

تسکش ینرا »  » هیاپهک هب  هشیش  **** تسد دید  یهت  ماج  نیا  زا  یسوم 

دوب هناخ  یتمهت  نورد  وک ز  **** دوب هناد  نیا  هب  هن  احیسم  مزع 

یتخادنارب راک  نیا  رب  هیاس  **** یتخادنارد حرط » کلف   » وت مه 

وت نارود  هب  هبطخ  نیا  دش  متخ  **** وت ناونع  هب  همان  نیا  دش  رهم 

نکب يراک  وت  راک  دنکن  وا  **** نکب يرادم  خرچ  زا  هب  زیخ و 

تست ناگوچ  مخ  رد  نیمز  يوگ  **** تست نادیم  هطخ  کلف  طخ 

تسارت نادیم  هک  زات  یم  کت و  یم  **** تساخنرب انف  درگ  مدعز  ات 

درب تمان  هک  هلفس  مدع  ای  **** درب تماج  باک ز  انف  تسیک 

نک هراپ  انف  هب  ار  انف  تسد  **** نک هراوآ  مدع  رد  مدع  ياپ 

ناگتسخ رگج  يادوس  مهرم  **** ناگتسب نابز  قطن  تسفن  يا 

نورد لحاس  هب  درب  ناج  یتشک  **** نوخ يایرد  وت ز  عرش  هب  لقع 

تسارد تیوم  هب  هزور  شش  رهبع  **** تسارد تیوک  هب  خرچ  هن  هلبق 

دوش مک  ترسز  یئوم  رس  رگ  **** دوش مهرد  همه  تیوم  وچ  کلم 

یئوت ناد  نورد  زغم  زا  نخس  یب  **** یئوت ناوخ  نورب  تسوپ  زا  ملق  یب 

ياس تشگنا  وت  فرح  دوشن  ات  **** ياپ فرح  رب  وت  تشگنا  دزب  ناز 

سک شگنا  تمحز  ییوت  فرح  **** سر تشگنا  دش  قلخ  همه  فرح 

ترکش هدش  بانع  هتسپ و  **** ترد رابغ  تشگ  رکش  تسپ 
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قشع ياشامت  هزور  لهچ  گرب  **** قشع يارحص  هب  وت  تسپ  فک  کی 

ارم یتایح  باک  ماوت  كاخ  **** ارم یتاجن  حبص  نیرت  هزات 

تسنم ناهج  ناج و  وت  هضور  **** تسنم ناج  هضور  دوخ  وت  كاخ 

مشک یمالغ  شود  رب  هیشاغ  **** مشک یماظن  مشچ  رد  وت  كاخ 

كاخ وچ  منیشن  داب و  نوچ  مزیخ  **** كاپ ناج  نوچ  هضورنآ  رس  رب 

دننک رس  �هیلاغ  ارم  كاخ  **** دننک رت  �هیلاغ  نارس  وچ  ات 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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